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5 IURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

HAZiRANDA 
ÇIKAR. 

Almanlar Dün Aksam Brül<sele Girdiler 

ika Ve üllefik Kılaları el 
erideYeni evzilereAlın 

Almanların, F ransadaki 
Hedefleri Montmady Ve 
Retelden Verduna inmek 
Nazi Enternasyonaı IG. Gamelin Orduga "Za/ er 
Ye Kukla HükGmetler 17 •• 

1
.. E . . 17 d . 

imalathanesi · v ega o um,, mrını ver ı 
:Yazan: Sadri BBTEM 

N azl pfl, düşmanlar üzerine 
askeri kuvvetler sevketme

~ kaleyi içinden fethetmeyi §8§

~Mn bir kaide halinde tatbik eciL 
tor. 
Avusturyanın, deWet olarak tart.. 

Avusturya naaiJeri tarafından 
••~eı verildi, Südetler, Südet na. 

· tarafından tlbi olduğu devlet 
._.,,.·, n •üğünden kowı.1.Jlı. Çekoslo
~a Çek nazileri tarafından Al
~aya terkedildi. Poloayada, Po. 
~ya nazileri Alman ileri hareki
~ istihbarat hizmetinde çalıştılar. 
~marka nazi sempatizanları tara. 
~an taze bir domuz cibi ani bir 
darbe ile imha edildi. Norveç Uman. 
ı.rı Norveç nazileri tarafından Al-
111.an kumandanına hediye olunc;lu. 
,_~ütün bu hareketler Hitlerin söy
~iklerini yüzde yüz teyit eden bi. 
.u.eıerdir. Hepsi de "İçinden (ethe.. 
cltıec. kaleler'' dir. 

Nazi rejiminin her memleketin i
tbıdE: kendisi için birer lstinat nok
~ bulması, Bitlerin cebinde ya
-net memleketlerde hükt1met reisi, 
~· vali, kumandan olacaldann 
".""'"er listesinin bulunması devrinılzin 
laanete, ve nefrete llyık menfur lia
l'eketıerinden biridir. 

Churchlll Tayyare ile 
Parise Giderek Fransaz 

Bapekil ile Görüıtü 
Düşmanın cebinde hainlerden mü

l'ekkep bir liste bulundurmak iste- Parla, 17 (Hususi) - Askeri va. 
lbesini tablt görmelidir. Fakat bu Us. zlyetin clddileşıpesi üzerine İngiltere 
ten!n bet devlet merkezinde ve viJA. Bsşvddl Mister Churchill dün tay
)etlerir~le bir sürü insanları ihtiva yare ile Pariae giderek Fransa &a§
•tıt>.esi oldukça gariptir. Memleket- vekili ile görilfmüştür. Mister Chur. 
~nde oldukça mevki sahibi ve mü: chill'e refakat ecfen askeri müşavir. 
li.vetçi tanınan insanlan elde etmesı ler Fransız askerlerile görüşmüşler 
~ndir, fakat sebepsiz değildir. ve bu konupnalardan çok iyi netice. 

lıltıbtelif memleketlerde müfrit ler alınnu§tır. 
ı.ıtlliyetçi, sağ cenah nasyonalisti Mister Churchill, Londraya 
daıngasını taşıyan tnsanlann memle- döndükten sonra, Kral, Harbiye Ne
~in anaptarlannı dü§D18D8 teslim zaretini ziyaret ederek gizli plinlan 
tderek, is~ikW bayraklannı müzelere tetkik etmft ve h~bin cereyanı hak-

(Sonu: Sa: 4, Sü: 3) kmda en son malumatı almıştır. 

Yeni Vergi Liyihaları 
Mecliste Kabul Edildi 

Büyük Millet Meclis~nde dün, fev~ j 
kalide vaziyet dolayısıle, bazı vergı j 
ve rt'simlere zam icrasına ve bazı 
n1addeledıı yeniden mükellefiyet ı 
mevzuuna alınmasına ait ka..-ıunu ınü 
zakcr~ ve kabul etmiştir. 

Bundan başka ruznamede bulunan 
ve c.ı.evlet kadroları tevhit "·e tead1•-ı 
lime ait kanuna bağlı cetvelin maa
ril tet-killtına ait kısmında değişiklik 1 

yapı~~air olan kanun lAy~ 
sını~ ~ereal sırasında, muallım 
~§1~·.aıamt haddinin arttuıl
m•~ ceeel'tf Uzerind ünakaşa çık 
mıştır. 

.. 
llELÇIKA Hüklimeti ' . ' . 

t~;;;..------~~--~ BU RADAKi H ARP 

Ostend'e Nakledildi BÜTÜN SİDDETİ1.E ~- ... 
DEVAM ED İYOR 

Paris, 17 (Husust) - Harp vaziyeti son de
rece ciddidiı:. Resm.lJehliğlerle husuşlha..berler 
bu nokta üzerinde birleşiyor. En son Fransız 
tebliğinin anlattığı hakikat, Almanlann tank 

VAZİYET, 
MÜBHE"~~IR 

kuvvetlerile Charlioi'nın cenup gar • .--------------------------------------...! 
bindeki Avesnes ile Vervinis'e var-
mış olduklarıdır. Bu suretle Namur -
Sedan hatb üzerinde yeni ve derin 
bir cep açılmış ve bu suretle harp 
büsbütün canlanmıı ve §iddetlenmlf
tir. 

Namur - Sedan hattı üzerinde 
harp biraz daha derinleşmiş ve 
Montmedy'yes varmıştır. 

Almanlar bu havalide kullanabile
cekleri iki üç motörize fırkayı ileri 
ıürruüşlerdir. Fakat µıüttefikler de 
bu tauruza mukabele ettikte.11 bqka 
tayyare kuvvetleriyle de bu motörize 
kıtalan bombardıman etmiş, bu )o. 
talara mühimmat ve takviye yeri§
tirmiye yardım eden yollara ve kaY· 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

ASKERl 
YAZIYETIN 
HULASASI 

Müttefik orc1ular Bafkamandanı 
General Gamelin bu akşam, u
kerlerine en buhranla zamanlar. 
da verilecek en kati emri verdi: 

- Zafer veya ölüm! 
General Gamelin cfbi btiyilk 

bir asker buıttnkü harbin, beşe
rin mukadderatını tayin edecek 
mahiyet ve katiyette oldatanu 
IÖ)'lelİıesi, harbin harlkallde e
hemmiyetini izaha lifidir. 

Vaziyet henlb Almanlann le. 
hlndedlr. 

Belçikada Brllbel ve Anv.sl 
müdafaa eden lnailiz kuvvetleri 
Brilluelin Garbma çekilmit ve 
Almanlar bu iki hedefe CBrllbel 
ve Anvene) karşı yiiril)'erek 
Briiksell iRal etmişlerdir. 

Sedan • Namur hatta üzerinde 
Almanlar Sedandan Monmedy'ye 
indikten sonra Verdun'a doi
ru ilerlemek istediklerini göste. 
ren bir vaziyet almışlardır. 
Diğer taraftan Charlerois'nln 

Müttefikler Mısır Ve 
Filistine Yeni 

Kıtalar Gönderdiler 
Almanlar, ltalgaga, rı=Memleketimizdeki 
Harp Malzemesi ve Amerika Tebaası 

Tank Y ollıgorlar (ieri Cağınldı 
Ttlrklyetleki Amerikan Mfant,;,; 

Almanlar, Müttefiklerin lsviçreyi işgal Edeceğini 

iddia Etmiye Baıladılar, lsviçre Tedbir Alıyor 
Kahire, 17 (Hususi) - Bugün Avustralyadan yeni kıtalar 

muvasalat ettiler. Bunların bir kısmı Filistine gönderilecektir. 
Kıtalar, geçen harpte Çanakkale harekatına iştirak eden Gene
ral Mackay'ın kumandası altındadır. İngiltere Dominyonlar 

hawl AvrapHald hWbeleria,.. 
Di iakipfı ve lıarhln •iter 
tara da slra7eti ihtimali a. ..... a1 

da memle'5etlmime •.ı...n 
merikan tebaasıDJD, laentls a 
lmkbları varken, ....ıe~1mıt1ı.1.ıı 

1 
ne dönmelerini taval7e 
dlr. 
(Bu tıueuetakl t.felllt 1 lnel •yfa 

Nazın, kıtaatın muvasalat. dolayıstle ,
bir tebrik telgrafı göndermiştir. 

A\-uaturalya Başvekili bu münasc. 
betle demiştir ki: 

1 EN SO.N DAKİKA 
.. Askerlerimizin Mısıra mttvasalatı 

İngiltere ile Fransaya "Harp ba~adı.. 
iı zaman sizinle idik, harbin sonuna 
kadar da sizinle olacağız" demenın 
en aQlk Şeklidir. Hiçbir Avustralyalı, 
adamlaıımızın çağınlacaklan her yer 
de l'E'Sliretle ve enerji ile muharebe 
edeceklerinden zerre kadar şüphe e. 

Brükselin lıcıali Sırasında Müffefi 
Kuvvetler imha Edilmiı Değildir 

Londra, 18 (Hususi) - Almanlar Brükselin ifgalini müba • .._,,_.;._ .... 
dıarrak müttefiklerin buradaki kuevvtlerini imha ettiklerini bildiriyaf. 
larsa da hakikatte müttefikler Brükselin garbine kendiliklerinden 
&ilmişler ve cephenin buradaki vaziyetini, diğer kısımlardaki vaziye demt:z." 

• uydurmak istemişlerdir. 

Cenubu Garblsinden ıeçerek, Mııırda bugün İngiliz vatandaşla. 
Fransız topraldanna uzanan bir n arasından, mahalli müdafaa te1-
cep daha açmqlardır. Banan kil!tında çalıpnak üzere ıöntillü top. 
hedefi Laon şehridir. laıunıya baılanmıftJr. 

Müttefikler Holantlada iki 
AdalJt Tahliye Ettiler Fransızlann silratle kendileri. Şimdiden bir çok kişi gönüllü ya-

ni toplayarak makabil bir hare. zıbmftır. Sivil ve ukerl sahalarda 

llalige Vekili Fuat Ağralı 
M e ait tafsilit kete ıeçmeleri bekleniyor. bütün ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

\._, __________ / (Sonu: Sa: 4, Sü: 1) 

Müttefikler Holandanm Zeland viayetlnin alzındakl adalardan 
kisini tahliye ~tmişlerdir. Maksat bu adalardaki mimari aerleri 
maktır • 

.. 
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·. ·-..·~· İşj~ Şakası: 
' .. . 

lir Seri ev haya Dair ... 
Yazan: Naci Sadullah 

C lddt gazetede şllyle bir serlevha 

gördüm: 

"- İbret alınacak bir hi\dlıse ... Gençlik 
n•11I zehlrlenlyor?,, 

Bu aerlevhayı okuyunca, mahut Alman 
propagandasının yeni bir marifetini öğre
neceğimi zannetmlftlm. Meller, "Genç-
1161n (1) nllıl ZlhirlandlOlnl,, anlatan "ib
ret •lın•cak hldlsa,, (1), on dlSrt yaıında 
bir oocuğun, altmıf yafınd• bir kadın ta· 
rmfınd•n komUnlstllile teıvil< olunmHı 

lmltll. Ve bu altmış yatındaki kadın, o 
on dört yaşındaki çocuğu komünistliğe 

1aındırmak için, feytani (1) bir çareye 
IJ•ı vurmuş: Tutmuş, o çocuğun karıısı· 

n•1 yarı çıplak bir kadın 9ıkarmı§l 
flmdl, bu utırları okuy•n çapkınlar, 

Jltndl kendilerine: 
•- Ah, demtılerdlr, ne olur, ıu komU· 

•lttllile bir kere de bizi kandırsalar!,, 

Bu yazımın başına aldığım serlevhaya 
!:iı•kılıru, blalm oiddi (1) gHata, bu on 
dll't yaıındakl çocuğu "Gençlik,, sayıyor. 
BU da ne demek? Acaba, bu refikimiz, 
ltlalm "Gençlik,, it "Çocuk,, yerine mi ko· 
ruyor dersini%? 

eonra, bizim bildiğimiz, "komUnlzm,, •I• lktıaadi nazarlyedll', Onun isabetini 
iitc•bul v.,ya inklr edebilmek, onu anla· 
tll•kla mUmkUndür. Onu anltyıbllmek için 
de, on dör-t yaşında bir çocuk dlma!iının 

Ja••ım edemlyeceğl kadar ağır bir yığın 
fclt.p okumak llzımdır. Dunun içindir ki, 
4 yatında bir çocuğa "komUnlst,. llfatı 

tllkmaıc. ayni yaşta bir çocuğa: "profe• 
ellrı., payesi vermek kadar gariptir. Zira, 

.a.\fyetlar, artık on dört yıtında çocukta-
n bfl• komünizmi kavrıyablldlklerlnl 

fdUyular: 
•- Davıyı kazandık!., derler, ve se· 

vln9h!rlnden, orak çeklglerlnl havaya a· 
Plardı. . 
"Clddf,, refikimizin blhıetttğt çocufta 

ellnce, o"un "Kızıl., olufU, safiyane çap• 
lcınlıöındandır: ÇUnkU, okuduğumuz ha· 
adlıten de belli ki, o blç1re, ''Kızıl., ke· 
meılnln içindeki "kız,, a aldanmı§ ola· 

.. kı 

SPOR: 

t'T AN,, Kupası 
Final Maçı 

'I'AN kupası mektepliler futbol 
pınpiyonasi final maçı Galata!aray. 

ğaziçi karşılaşması bugün Taksim 
adında yapılacak ve kupanın sahi.. 
i ..1neydana çıkacaktır. Kupa, 19 

Mayıs mektepliler bayramında galip 
ükıma vali tarafından verilecektir. 

Muhtelit Takım Geliyor 
Mıaırda iki maç yapan Galatasa. 

)'ay - Fenerbahçe muhteliti bu sabah 
Jsaat sekizde Transilvanya vapurile 
ltstanbula gelecektir. 

1940 Olimpiyadı 
1940 Balkan Olimpiyadı Türkiye. 

de yapılacaktır. Beden Terbiyesi Ge. 
el Direktörlüğil eylul ayında yap1. 

:iacak Oliınpiyad haıırlıklatıfia baş.. 
' iamıştır. 

Atletizm Bayramı 
İstanbul atletizm bayramı bu sene 

~ haziran 1940 pazcir günü (Fener. 
iahçe) stadında tekrarlanacaktır. 

Bayraınm seçmeleri 26 Mayıs 940 
zar günü sabahı saat 9.30 da Be. 
kte Kollej sahasında yapılacaktır. 
Gençlik Bayramı Şenlikleri 
Yarın gençlik bayramıdır. Maarif mü
rü ve kaymakamlar dün stadlarda meş-
1 olmuşlfıraır. 
Yarın bUtiln daireler kapahdw. Mek
pler de patartesi gUnü kapalı kalacak
. Fenerbahçe stadında Vali, bir nutuk 
llyecek, buna Üniversite talebesinden 

t cevap verecektir. 
Hitabeleri bUtün talebelerin tştltaklle 

rapıIAcak geçit resmi fakip edecektir. Şe
stadıntla da ayni oekilde lneraslm ya

ac:akt.tt. 

Gazete Sayfaları 

Bugünden itibaren 

Tahdit Edildi 
KAiıt ithalatının güçleşmesi ve 
kaitt fiyatlarının yUkııelmeııi kar
psında hükumetin kağıt sarfiyatı. 
ili azaltmak için Milli Korunma 
Kanununa istinaden bir kararna. 
me hazırladığını diin yazdık, bu 
karara göre gazetelerin altı sayfa. 
dan fazla çikamıyataklarını ilave 
etmi~tik. 
İstanbul gazeteleri, kendl arala
nhda anla!i&rak bugilnden itibaren 
bu kararname ahkamını tatbike 
karar vermişlerdir. 

Bu itibarla, gazetemiz de, diğer 
refikleri gibi, altı sayfaya inmiş ol. 
nıakla beraber, aldığımız ve almak 
ta olduğumuz yeni tertibat saye. 
sinde karilerimiz, altı sayfalık ga
setede de münderecat bakımından 
hiç bir noksan ve değişiklik bul
mıyacaklardır. 

italyadaki 
. Türkler 

Dün sabahki Avrupa trenler ile seh 1 
rim!ze gelen yolcular, son giınlerin ı 

vukuatı neticesi olarak, İtalynda bu. I 
lumın ecnebilerin İtalyadan ayrıltm. j 
ya başladıklarını söylemişlcrdlr. 

İtalyada bulunan bir kısım Türkler 
de di.in şehrimize dönmüşlerdir. Bu 
yolcular, İtalyada hayat ~artlarınm 
son giinlerde birdenbire güçleştiğini, 
pahalılığın arttığını, ekmeğln kilosu. 
nun 15 kuruşa kadar çıktığını ve dük 
kanJarda sabun bulunmadıgını söyle. 
mcktedirler. 

Dün gelenler 
İşleri ical;ıı olarak Almanyaya gL 

den tacirlerimizden Talat Erler de 
dün srıbah şehrimize dönmüştür. Ta. 
lb.t Erler, Mi.inihe vardığı zaman, har. 
bin Akdenize ve Balkanlara geleceği 
haberlerini duymu~ ve bu vaziyet 
karşısthda yabancı bil' memlekette 
kalmcığt muvafık görmediği için mem 
lckete dönmüştür. 
Diğer taraftan Belçikada tahsilde 

bulunan talebelerimizin aileleri de 
çocuklarından haber alamadıkları ı~ 
çin her sabah Sirkeci lı;tasyonuna dol 
makta ve çocuklarının gelivermeleri 
ihtimali ile beklemektedirler. 

TAN 

Limanımızda 11 Ecnebi 

Gemisi Toplandı 
Son gilii.lerde limanımız, kesif bir vapur kalabalığına sahne 

olmuştur. Avrupa limanlarile limanlarımız arasında sefer ya
pan vapurların gidiş gelişlerinde hiçbir gayritabii vaziyet görül
memiştir ve görülmemektedir. 

Limanımızdaki gemiler, daha ziya. 
de ticaret eşyası nakleden şileplerle 
yabancı balıkçı gemileridir. İtaly:ın, 
İngiliz, Yunan, Bulgar ve kısmen de 
Fransız bandralı vapurl~ır limanımı. 

za gelen şileplerin ek!erlyctlhi teşkil 
ediyorlar. Bunların içinde limanımıza 

en sık gidip gelen İtalytın ve Yunan 
balıkç~ gemileridir. Halen limarum1z. 
da beş İtalyan, altı Yunan balıkçı ge.. 
misi ,·ardır. 

İtalyan balıkçı gemilerinden Satu. 
ruia, dün taze balık alarak İtalyaya 
gitmiştir. 

Amerikalılar 

Gidiyorlar 
Amerikan sefarethanesi, dün ak

şam. memleketimizde bulunan teba. 
asına Amerikaya avdet etmeleri liı. 

zumunu tebliğ etmiştir. Amerika hü. 
kıinıcti, esasen daha evvel de, harbin 
Yakın Şarka ve Akdenize sirayeti ih. 
timalini göz önüne alarak diğer Av
rupa memleketlerindeki tebaasını ge. 
ri çağırmıştı. 
Diğer taraftan evvelki ak~am, Lon. 

dra radyosunun, İstanbuldan aldığı 
bir nabere atfen İstanbuldaki İtalyan 
tebaasına İtalyan hükumeti tarafın
dan avdet emri verildiği hakkında 

neşn~ttiği haber, dün k:ılyan hükı1. 
meli tarafından resmen tekzip edil
mi~tir. Bu itibarla İtalyan tebaasında 
şimdilik bir hareket hissedilmemek
tedır. Esasen buradaki İtalyan teba. 
asının ekseriyetini yerli Musevi ve 
Ermeniler teşkil etmektedir. Bunlar 
burada ig güç sahibi oldukları için 
buradan ayrılmaları kendileri i,çin 
pek kolay olmıyacaktır. 

Bir Kamyon Y anclı 

Dün sabah 9 nurnaralı bir Çorlu 
yük kamyonu Demirkapıda makine 
kısmında çıkan bir şerrare ile tutuş. 
muş ve benzin deposu yanmıştır. 

Şehirde Difteri Ve Tifo 
Vakaları Görüldü 

ihtikara Karşı Sıkı 
Tedbirler Alınacak 

Son günlerde şehirde tektük tifo ve difteri vakalan görül
müştür. Buna mukabil kızamık ve kızıl vukuatı azalmıştır. Son 
on giln içinde biri 65, diğeri de 5 yaşında olmak üzere Beyoğlu 
kazasında iki kişide tifo olduğu tes.. l 
bit edil1:1iştir. Maamafi? geçen sena 1 Devlet 
bu mc-vsıme nazaran sarı hastalık va. Dairelerinde 
kalan ~ok azdır. 

Ekmekçiler Şirketi Hakkında 
Takibat 

Ekmekçiler şirketi hakkında oo1e~ 
diye iktısat müdürlilğünce yapılan 
tahkikatın bittiği ve dosyanın tetldk 
edılmek üzere hukuk ~leri mi.ıdürlü. 
ğüne gönderildiği malumdur. Bu tet. 
kikat pazartesi akşamına kadar bit
miş bulunacak ve ancak bundan son. 
ra şirket hakkında kanuni takibat ya. 
pılıp yapılamıyacağı anlaşılacaktır. 

Belediye iktısat müdürlüğıi son 
hafta. içinde gıda maddeleri fiyatla. 
rmda kaydedilen temevvüçleri tesbit 
ile bunları bir liste halinde ilan et
m.i ~tir. Bu listeye göre sadeyağ, z~y. 
tinyağı, zeytin tanesi, muhtelıf nevi 
pirinçler, un ve mamulatı, patates, 
soğan, peynir nevileri, gerek yaş, ge-
rekse kuru muhtelif sebze nevi fiyaL 
larınds. hiçbir tebeddül yoktur. Yal. 
nız sabun fiyatlarında ufak bir te
beddül görülmüştür. Kahve fiyatla
rında ise kiloda 10 kuruş kadar te. 
ne:ı:ztil vardır. 

Tramvay Altında 

Ölen Çocuk! 
Evvelki akşam Sirkecide Şahin. 

paşa oteli karşısında Moiz isminde 
bir çocuk tramvay altında kalarak 
parçalanmış ve ölmüştür. 

Moiz, önünden geçen bir tramva. 
yın arkasından karşı tarafa geçmek 
isterken mukabil istikametten gelen 
Edirnekapı tramvayının önüne düş.. 
müş, çiğnenmiştir. 

Tahkikat neticesinde kazaya Moi. 
zin dikkatsizliği sebep olduğu anla. 
şılmıştır. Vatman Nadir serbest bı.. 
rakılmıştır. 

Kağıt israfı Var 
Ankara, 17 (TAN) - Hükümet bü 

tün devlet dairelerine, kullanılmakta 
olan kağıtlarda tasarrufa a:r.nmi de. 
recede dikkat edilmesi hakkında bir 
tamim göndermiştir. Bu tamimde 
bazı memurların bilhassa müsvedde. 
lik kağıtları bir iki satır yazdıktan 
sonra sepete attıklarını, bu kağıtb. 
rın her iki tarafının birden kullanıJ_ 
ması icap ettiği halde buna dikkat 
etmediklerini bildirmekte, bundan 
böyle levazım dairelerinin kendilerL 
ne bağlı bulunan dairelere lüzumu 
kadaı kağıt vermeleri ve buna aza. 
mi derecede dikkat göstermeler! i.. 
cap ettiği yazılmaktadır. 

Menşe Şahadetnameleri 

Hakkında Bir Karar 
Ankara, 17 (TAN) - Krymeti 500 

lirayı veya muadili ecnebi parasını 
geçmiyen ve isimleri Ticaret Vek3.. 
letince tesbit edilecek hudut memle
ketlerine sevkedilen ve yahut bu 
ınemleketlerden ithal edifon eşyanın 
mente şahadetnamesi almaktan ve 
menşe şahadetnamesi ibrazından mu 
af tutulması hakkındaki kararname, 
Vekıller Heyetince kabul edildi. 

:Meclise Verilen Yeni 

Kanun Layihaları 
Ankara, 17 (TAN) - Bina ve a. 

ra:zi vergisi kanunları hükiimlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş o
lan hükmi şahıslara ait mukataalı 
gayrırr:enkullerin kıymetlendirilme 
si hakkındaki kanun !Ayihası ile ç!ft.. 
çi mallannın korunması hakkındaki 
kanun layihası Meclise verildi. 

Piyasada ihtikar almış, yürümüştür. Hemen hemen üzerin
de ihtikar yapılmıyan madde yok gibidir. Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğü ve Belediye sıkı şekilde mücadeleye devam etmektedir. 

Yüksek Sıhhat 

Şurası Toplandı 
Ankara, 17 (TAN) - Yilksek Sıh

hat ~ılrası bugün Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Hulusi .ıUataşın 
reislığinde ve azadan Prof. Akil Muh
tar, Prof Dr. Mazhar Osman, Prof. 
Dr. Neşet Ömer, Dr. Refi!< Güraıı, 
Dr. Saim Ali Dilemre, General Dı:. 
Mazlum, Operatör Murat Cankat, 
Dr. Hasan Başkam ile Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaleti müsteşarı, 
ve Hıfzıssıhha ve İçtimai Muavenet 
daheJeri reislerinden mürekkep ola. 
rak kanuni içtimaını akdetmiştir. Srh 
hat Vekili Dr. Hulusi Alata~. celseyi 
açarken azadan yakında vefat ede11 
Bilecik mebusu Prof. Dr. Besim ö. 
mer Akalının hatırasını taziz etmiş 
ve badehu ruznamenin milzakereslııe 
geçilmiştir. Bu toplantıda adli, idari 
ve fenni bazı meseleler m'1zakera e
dilecektir. 

Çay Kanunu 
Ankara, 17 (TAN) - Çay kanunu 

memkketin iklim ve diğer vasıfları 

itibarile, çay ziraatine elverişli mın
taka olan Çoruhun Hopa kazasında, 

'l'rabzonun Sürmene, Of kazalarında, 
Rizerıin taınanıında tatbik edilmesi 
hakitmdaki kararname Vekiller Hey. 
etince tasdik edildi. 

Devrilen Sandal 
Sadullah oğlu Hüseyinin idaresin. 

de içinde dört yolcu bulunan bir san. 
dal Üsküdardan Kabataşa geçerken 
Bandırma limanına bağlı 16 tonluk 
Coşkun motörünün sularına kapılmış 
ve motöre çarparak parçalanmıştır. 
Denize dökülen sandalcı ile yolcular 
m.otör tarafından kurtarılmışlardır. 

1 
Kontrol teşkilatının tnkviye edil. 

mesi muhtemeldir. 

I htikar yapanlaı 
Pazartesi günü Mıntaka Ticaret 

müdürlüjünde Vali ve Belediye reisi 
Lutfi Kırdann riyHetinde fevkala
de bir töplanıtı yaptl*~aktır. İtıittldr 
yapan birkaç tüccara ait evrak it. 
mam edildiğinden, bunlar hakkında 
karar verilecektir. 

Makine yağları fırladı 
Makine yağlarının toptan fiyatla. 

rında ehemmiyetli yükseliş vardır. 

Araba katranı kilo!u 160 tan 540 
kuruşa fırlamış, makine yağlan da 
cinslerine göre kiloda 25 kuruş art.. 
mıştır. Mobiloil'in 17 lira olan san.. 
dığı 24 liraya, motörinin kilosu 5,50 
kuruştan 11 kuruşa yükselmiştir. 

Seyhan Nehrinin Taşmasına 

Karşı Tedbirler Alınıyor 
Adana, 17 (TAN) - Seyhan neh

rinin zaman zaman husule getirdiği 
sellerden Adana ovasının kurtanl· 
ması hakkında Nafıa Vekaleti~ mü. 
racaat eden Adana Çiftçiler Birliği. 
nin yazılarına Nafıa Vekaleti tarafın 
dan cevap verilmiştir. Bu cevapta şu 
hal suretleri gösterilmştir: 

1 - Sel sularını, inşa olunan ba
rajlar gerisinde toplamak ve birik-
miş olan takriben 400 milyon metre 
mikabı suyu yavaş yavaş nehre ver
mek. 

2 - İki büyük tahliye kanalı aç.. 
mak, 

3 - Nehrin sağ ve sol kenarların. 
dan intihap olunacak güzergahlar. 
dan setler geçirilerek sel sularını za. 
rarsız bir şekilde denize dökmek. 

Nafıa Vekaletinin mütalaasına na_ 
zaran bu ıslah usullerinden "set,, u. 
sulünün daha elverişli olduğu anla. 
şıl.mıştır. 

* Mütekaitlerden Ali Haydar, İb. 
rahim isminde bir polisi tahkir et.. 
rnek suçile mahkemeye verilmiş, 

suçu sabit görülmüş, bir ay 3 gün 
hapse mahkılm olmuştur. 

SUAL CEVAP Adana Pamuk İhracatçıları 
Ankaraya Heyet Gönderiyorlar 

Adana, 17 (TAN) - Pamuk İhra
catçılar Birliği reisi ile umumi katibi 
pazo.r günü Ankaraya gideceklerdir. 

1 Heyet pamuk ihracat meseleleri Uze. 
rinde temaslarda bulunacaktır. 

* Ramazan isminde bir adam 1 
Mahmutpaşada bir kadının mantosu. 
nu çalmış, sekizinci asliye ceza malı. 
kemesine verilmiş, bir ay hapse ve 
25 lira para cezasına mahkıi.ıp ~MI 
miştir. 

Piyasadan Altın Topluyorlar 1 

Süratle yükselen altın fiyatlarının 1 
artmasında piyasadan al~ın toplan
m~sınır. sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Altın fiatı dün geç vakit biraz düş
rntl~~ür. Alıcı yoktur. Fiyot 2180 ku. 
rustur. Merkez Bankası hisseleri de 
104 den 105 liraya yükselmiştir. 

C - Ulunay lmzasile tiyatro tenkit
leri yazan zat kimdir ve Ulunay namı 
mUstear mıdır? 

C - Ulunay, yirmi seneye yakın 
'müddet AVTUpada bulunmuş, bilhassa 

llyatrolar üzerinde tetkikat yapmış, ti· 
latro işlerinde vukuf sahibi bir zattır. 

Ulunay namı müstear değil, muharririn 
• kendi ismidir. 

• S - Üniversitede tah11ll g8rmUı bir 
genç Avrupa ve Amerikada ı,yrıca ta
rih tahsili görse burada ne vazife aıa
bltlr? 

C - Bastıı muallimlik olmak üzere 
ihtısa&ı dahilinde bulunan her vaılfeyi 
ister ve tayin edilir. Maarifimiz hiçbir 

zaman böyle ihtıııas yapmış genelerin 
hizmetinden müstağni değildir. 

• 
S - Orman okulunun kayıt ve kabul 

tartları nelerdlr? 
C - Bursa ve Boluda bulunan orta 

orman okullarına, ortaırtektC'p mezunla
rı alınır. TalUil müddetl 3 senedir. Gir

mek isteyenlerin dil, göz ve kulakların
da bir llrıza bulunmadığına ve yüksek 

ve d.rıulı yerlerde gezmeğe, hayvana 
binmeğe elverişli ve mütehammil olduk
larına ve hiçbir hastalıkları bulunmadı
ğına dair tam teşe.kkülliı bir hastane
den rapor almaları lazımdır. Kayıt mua
melesi Ağustosta başlar. 

Amasya Belediye Reisliği 
Ankara, 17 (TAN) - Amasya bele 

diye reisliğine Şevketin intihabı Hey 
eti Vekilece tasvip edildL 

Faydalı Yağmurlar Yağıyor 
Şehrimizde iki gündenberi gecele_ 

ri bol yağmur yağmaktadır. Bu yağ. 
murlar ekinler için faydalı olacaktır. 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A.. P. 

Radyosu Ankara RadyOS
Radyodifü:zyon Postalatl 
Dalga Uzunluğu 
11.7 m. 046~ Kes. !O X.~ 
1648 m. 182 Rı-c 1?n K" 

Cumartesi, 18. 5. 1940 

13.30 Program ve Memleket saat ayaı11 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri. 
13.50 Müzik: Fasıl heyeti, 14.30 MilZİıc: 
Riyasctlcümhur B ndosu, 15.15 - ıs.30 
Müzik: Melodıler (Pl.), 

18.00 Program ve Memleket saat ayarlı 
18.05 Müzik: Bir konserto (Pl.), 18.30 Mil• 
zik: nactyo c:ız orkeııtraSl, 19.00 Konur 
ma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 19.15 Mü• 
zik: (Divan koşma ve scmııilerl, 19.35 Mil• 
zlk: Halk türkiıleri ve oyun havaları, Ah .. 
met Gilrses. 19.45 Memleket saat ayarlı 
Ajans ve Meteoroloji h beri rl, 20.00 Mil• 
zik. Çalanlar: H kkı Derman, Hasan G{it, 
Hamdi Tokay, Okuyanlar: S fiye Toka1• 
Mefharet Sağnak, 20.30 Konu§mn (Günüıı 
meseleleri), 20.50 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.20 Müzik: Ertuğrul Sosyal tarafındall 
Akordeon soloları, 21.35 Muzik: Küçü1' 
orkestra, 22.30 Memleket sant ayarı, A
jans haberleri, Ziraat, E ham - TnhvilAt. 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat), 22.,0 
Konu~ma (Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa .. 
Dalga postasile), 22.50 Müzik: Cazband 
(Pl.) (Saat 23.20 ye kadar yalnız Uzun "' 
Dalga postıısilc), 23.25 - 23.30 Yarı.nlÖ 
program ve kapanı~. 

• Ecnebi Radyolannda Tilrk~e 
Neşriy~ 

TUrklye 
Şehir ıaatlle TQIUmevo 

Nis rn.45 250 metre corıal 
Roma 20.156 245.5 • (Orta) 
Roma 20.56 31.15 " (Kısa) 
Londra 18.55 19.62 " (Kısa) 

31.32 
Arnavutluk 19.20 38.22 ,. (Kısa) 
Yugoslavya 20.30 49.18 " (Kısa) 
Tahran 12.15 31 .. (Kısa) 

Armatörler Arasında 

ihtilaf Halledildi 
Armatörler dün toµlanmışlardır. 

Bu toplantıda yeni birliğin kurulma• 
sı 1şt üzerinde ittifak -edilmiştir. 

Yeni birlik devlet nakliyatını ilze.. 
rine almıştır. Birliğe ~imdiden tı.Ak
liyat için bir çok mUracautlar vlld 
olmaktadır. 

Armatöder arasındaki ihtilat bıJ 
suretle halledibn~r.. .,., 

Toplantılar, Davetler: 

latanbulııpor KlübUnden: 
11-5-940 cumartesi gUnU toplanan kMI" 

gremizde ekseriyet olmadığından 18-5-1140 
cumartesi güttü saat 15 e tehir edilıniştlt• 

Nizamnameye tevfikan mevcutla iktifll 
edileceğinden sayın azamızın bclıemehsl 
tesrl!lcri ehemmiyetle rica olunur, . -

latlklal Lisesinden Yetlşenler Cemiyetin• 
den: 

Yıllık kongrmlzt 19 Mayıs Pazar gün11 
saat 10 da ~minönü Halkcvlnde yap'acağt .. 
mızdan arkada3ların behemehal gelmelerL 

• Kasımpııa Yokıullırt Vardım Kurumunuıt 
Fevkallde Kongreal 

Nizamnamede bazı hlevndın tAdlll tele• 
lif edilmiş olduğundan 22-5-940 tarihin• 
rastlayan Çarşamba günü saat 20 de kayıtlı 
azanın behemehal kurum binasına teşrif• 
leri. 

YENl NEŞRiYAT ; 

* CHARLES DİKENS - Bu 81mez bil .. 
yük şair ve romancı hakkında zamanın 
en Yilksek mütcfekkiı"lcrlnden StefaJ'.1. 
Zweing'irt yıızdığ1 ve okuyana zevk ve 
heyecan verici tahlilleri havi esm- Servet 
Ycııarioğlunun itinalı ve te lz kalemlle 
tilrkçeye çevrilmiş ve İkblll Ktttıbevl ta .. 
rafından neııredilmlştlr. 
SAVAŞ - Kahramanlık, askerlik, va .. 

tanperverınc ve millıyetçilikten bnhsedetı 
Savaş'ın beşinci sayısı da zengin münd~ 
recatıa çıkmıştır. Bu sayının btiyük bi1' 
kısmı Çanakkale dasitanına tahsis edi1 .. 
mlstir. 

HALKEVLERlNDE: 

KadıklSy Halkevlnden: 19 Mayıs G~Ç"' 
lik ve Spor Bayramında sacıt 18 da Süre)'• 
ya ııineması snlonundo. güreş- mü"'baka .. 
ları yapılacaktır. 

VEFAT 
Riisumat nazırı Ali Hilmi Beyin toru

nu ve memurini m Uyed n Hüsnü Beyiıı 
kızı ve avukat Nevruz Tuk avul'un ab
lası Hacer Tuksovrul vefat tmi~ ve aile' 
si makbere ine dclnolurunuııtur. ~cnab1 

Hak rahmet eyliye. 

T ·A K V 1 M 

18 Mayıs 1940 

CUMARTESİ 
5 lnr.l ay Gün: 31 
Araht: 1868 
Reb!iıl~hlr: 11 
Güneş: 4.40 - Öğle: 

Yatsı : 21.13 - İm k: 

Hızır: ıa 

Ruml: 1856 
Mayıs: !! 

12.11 
19.22 
2,34 

1 
İkındı: Hi.7 - Ak m: 

------------------
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~ :~····················ı 
11 jBUGÜNI 
0 s11 ~ .... "'•••••••••••••••-
tarl arbi Kısaltmak 
lt1'· rr ecebb .. . . 
({"ff· ~ usu 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

·ar~ Fransa Başvekili M. Reynaud 
Lerlı~. • dün açıkça anlattı: Bitler har
'zilC· ~ 1ki ay icinde bitirmek için müthiş 
5 30 1 • • · lıı l' teşebbüse, daha doğrusu bır ku. 

ıı... ar oyununa girişti. Fakat bu ku· 
•arı. ''ıar 
, il· oyununda yalnız para oynamı-
4 Jor, llıilletin bütün canlı cansız kay. 
·U$ hilkl .rn· ~· arı Yer ahyor, hepsi seferbe~ olu. 
.t:il· or .ve hepsi de değerini gösterıyor. 
Uı· .. llıtıer bu imtihana niçin lüzum 
·arı. tc:ırdii? Bu bir muammadır. 
llil• L Çiinkü Ahnan:vamn meşru emel. 

~r·. . 
ıilr. ~· 1 ıçinde tahakkuk ehuiyecek hiç 
~a1. ~~ eıneı yoktu. Fakat ellisini geç
aı.i~ ten sonra yaşının daha ilerisine 
eti. ~k te güvenmek istemi yen Hitler 
d~tı t111

\Ya:\'J kana boyamak ve kana bo_ 
çu1' 

1
l'arak cihangir bir Almanya yarat. 

A-llıtk i~t d' 
ıtıt, ~ e ı. 

~o . 
;a" Cihangirlik, bugün için çok ger~ 
andı , bir idealdir. Ve yalnız gerı 
ıı " ~gil. barbarca bir tesebbüstür. Bu
nıd kıı~kij insanhk. büyük adamı fütu. 

<Ilı~· le degıv ·ı ilme medeniyete, in-
arıı y ' ' AIA tga hiznıetiyle ölçüyor ve ha a 
. attı ile şan ve şeref kazanmak pe
llde koşanlara ancak sıfırı, hatta da 
a a~ağısını veriyor, Amma Hitler 
aı.arında insanlık bir kıymeti haiz 

·tıı) ~··ı 
'ta) t iti tniş, onun için yalnız Almany~ 
a) ~ış, ve Alman milletinin ikbalı :a) t~ış, bütün bunlar doğru olabilir, rrat. Bütün insanlığa istırap veren 

sa) ,'~ .\lı:nanya, eninde sonunda ancak 
sa) l ıstırabın öcüne uğrar. Ve o istırabı 
sıı) ilt kat öder. -a li İtler harbi kısa kesmek i~in 

~ nıilletleri çiğniyerek asıl düş. 
atılariyle karşılaşmak istiyor. . 
l\eaba onun düsmanlan ayni şeyı • llh • 

lır· ltt'aın.azJar mıydı? Fakat, onların 
ııı· !'" Yapmaları hayali dahi, Her 

ıtterj derhal milletlerin boğazına 
tıtml:Va sevkediyor. Bu yüzden Ho· 
il.da ile Belçika da boğulmak istı. 
lllall içinde kıvranıyorlar. 
\>iiksek adaletin bugün İngiliz ve 

tal\:sız silahlarında tecelli etmesin
\ lllukadderatın bir istihzası bulun. 
ilıınu saklamak abestir. Fakat Al
llıtı~anın da hesaplaşmak ve öç al
a~ istediği milletlerden, bir çok 
51.ıtn canı yakarak hareket etmesi, 

m· a il. da tam manasiyle müttehem bir 
g40 a ~•~ete düşürüyor. Ve bu yüzden 
ıır. l'hın kısa kesilebileceğine inan
•ifıı ~kla beraber bilhassa müttehemin 
hal • ettiği mahkumiyete çarpacağına 
~ak istiyoruz. • 

ı n· 

~ORYEÇTE inil 
ğı-

?rL 'f eni Alman 
ıun 

~~: l'aarruzları 
ıtlJ 

H- ~Otveçte bir mevki, 17 (A.A.) .=-:
- {(~ başkumandanlığının teblıgı: 

ın °tveç ve müttefik kıtaatı, çar. 
k ha akşamı, Rana'da Finneid mın. 

1181.llda taarruza uğramışlardır. 
:i.i.~tefik kıtalar, kumand~ları~ 
i esı altında geri çekilmışlerdır. 
rl\" M ıı:· orveç bölüğü de Rana'da OS-

t 0 
1~ 70 kilometre Şimalinde kain 

~~c l' l.Stikaınetinde gerilemeğe mec_ 
;;a· lo01nıuştur. 

~4 foten mmtakasmda, Norveç kı.. 
•a- a/1~ 1Iartvile ırmağını ve Cukke 
ıco ~ /St Cenubundaki dağlık mıntaka
~... ~etnizlemekle meşguld~I.er. . . 

':ı1: ~y 0 tveç Ajansının sal:~ıyetli .. bır 
il u~aktan istih'bar ettıgıne gore, 
.- f:i<ı~efik ve Norveç kıta~arı~n Fin

Sh· <ien geri çekilmelerı, onceden 
'! ıt edilmiş olan harekat planına 

,ç- ı.ı~'t11. olur. Ra~a ~ntakası~daki 
Y efılderin vazıyetı memnunıyete 

;: lış~-tı.~ır. Birkaç Alınan tayyaresi 
tıl'iilınüştür. 

- N arvikte vaziyet 
Ll' >.~ı:ıl'vik cephesi, 17 (A.A.) - .t5jer
iıı ~il t:''.ıntakasında kısmen muhasara 
b- t(!qtrı1.§ ~lan Narvikteki Almaı~ ~uv. 
e- ~~t ~t'lııın kısmı küllisi şark ıstıkli
bl •<'.ı 111de dağ1ara çekilmişlerdir. Fran-

lı:~tla Kanadalılar mah~lli . yollan 

!J. <ıkla meşguldürler. Şımdı bu kl· 
a;:-~ ~alnız küçük Rombak fiyordu 
y ~1kten ayırmaktadır. Müttefikler 

! ~İd ile şehri harp gemilerinin ate
t1 t.nda bulundurmakta ve burala-

1 ta 
e..\ fyarelerle bombardıman et-
h_le<iirler. 
'<lJ~tvk ··ı.. f;lt te faaliyette bulunan mu 
ti .kıtalan Gratangor'de kuvvet. 

'il.1.Je ll'tibat tesis etmişlerdir. Alman 
l ıtı~<:ı ktıvvetıeri dün hil~_assa N'.arvik 
it ı kasında faaliyet gostermışler. 

• l' l" 
«te- •. Uttefiklere karşı 18 Alman tay. 

sı fa 1· · t· a ıyete geçmış ır. 

TAN 3 

BALKANLARDA 
--o--

Yugoslavya 
Hif kumetin·in 

Bazı Vergilere Yeniden 
Yazan: B. FELEl( 

Ben hava bombardımanları ınü. 
tehassısı değilim. Aşinalarım 

içinde de bu ateşli bahsin mütelıas. 
sısı yok. Buna rağmen gerek harp 
hadisatı gerekse bu bapta yazılmı~ 
şeylerd~n anlıyoruz ki; --evlere 
şenlik- tayyare bombardımanı~a 
doğrudan doğruya maruz olacak bı~ 
binanın harap olmamasına ve hatta 
sığmak diye hazırlanan yerlerin de 
bu tahribattan kurtulmasına p~k ~z 
imkan var. Demek tam isabetlı hır 
bombaya karşı Allaha sığınmaktan 
başka sığınak yok gibi. . . . 

Yeni Tedbirleri 
BeJgrat. 17 (A.A.) - ~vala aja~sı 

y ..ıgoslavyanın seferberlik yapa:a,5ı
na Ye seferberlik ilan .etmek uz~re 

Zam icrası Hakkındaki 
Kanun Dün Kabul Edildi 

n.c•zırlar meclisinin ı .. gün toplanaca
ğına dair ecnebi matbuatı ta.rafı~dan 
verilen haberlerin asılsız oldugunu 
b1ldirrnektedir. 

Alman neşriyatı asabiyet 

Muallim Maaşlarının Azami Haddinin Arttırdması 

Hakkındaki Kanun Teklifi Münakaşalara Vesile Oldu 
uyandırıyor Ankara, 17 (TAN Muhabirin_ 

Gazeteler de yazdı, karılerımız de 
bi1iyor1ar ki; bugünlerde her ev, a
partıman, han sahipleri ya. alt ~ata 
bir sığınak, ya bahçeye bır ~ıpe~ 
yapmıya davet edilmiştir. Bu ışlcrı 
az çok muhakeme edebilenler ve bu 
emirlerle, yapılacak sığınak ,.e si
perlerden beklenen hizmetin, civar -
da patlıyacak bomba parçalarından 
halkı muhafaza olduğunu anlıyor

lar. 

Nazırlar meclisi, Yugoslav arazi- den) - Büyük Millet Meclisi bugün 
sinın bitaraflığı hakkında bir kar:ar saat 15 te Reis Vekili Refet Canıtez 
almıstır. Bu kararnameye ·göre mu- (Bursa) nın reisliğinde toplandı. 
halif~ hareket edenler, hapis cezasına Meclis, bugünkü müzakeresinde 
çarptırılacak ve büyük para~ cezala- fevkalade vaziyet dolayısile bazı 
rına mahkum cdilecektır. Karama- vergi ve resimlere zam icrasına ve 
me, Yugoslav basınını, muh:-ırip taraf bazı maddelerin mükellefiyet mev_ 
ıardan birisini tutmaktan ve Yugos- zuuna alınmasına dair kanun layiha. 
l,lVy.s.nın harici münasebetlerine te- sı müzakere ve aynen kabul ediL 
sir eciebilecek yanlış ve yalan haber- miştir . 
Ier nesretmekten menerlemektedir. Devlet memurları aylıklarının 
Evv~lki gün nazırlar tarafından tevhit ve teadülüne dair kanuna bağ. 

yapılan mühim müzakereleı:_ dün de lı cetvelin Maarü Vekaletine ait kıs.
devam etmiştir. Akşama dogru Har- mıııda değişiklik yapılması hakkın
biye NezaretU:in muhtelü şubeleri daki kanun layihası müzakere edi1-
erkanı bir toplantı yapmışlardır. di. Bu sırada söz alan Fuat Sirmen, 
Zannedildiğine göre bu toplantıda muallimlerin maaşlarının son haddi. 
Alınan matbuatının Şimali Yugos· nin 90 dan 150 ye çıkarılması husu-
1avyadaki Alman ekalliyetleri hak- sunda, itirazda bulunarak, böyle bir 
kında yaptığı yeni neşriyat mevzuu- zammın bütçe imkanları haricinde 
bahs olmuştur. olduğunu, teadülü teminen ileri sü. 

Hükumet, bütün yabancıların bir rülen Barem Kanununa münafi bir 
hafta zarfında zabıtaya müracaatla, hareket olacağını ve binaenaleyh 
Yugoslavyadaki ikametleri sebebini mevcut hedefler arasında bir nisbet
tevsik etmeleri emrini vermiştir. sizlik olduğunu söyledi. Bu aykırılı. 
Sovyet - Yugoslav münasebatı ğı bertaraf etmek için projede tadilat 

Times gazetesi Balkanlar vaziyeti yapmak lüzumunu izah etti. 
ve Sovyet - Yugoslavya münase- İbrahim Alaettin Gövsa Maarif 
betleri hakkında yazdığı bir makale- encümeni mazbata muharriri sıfatile 
de, Yugoslavya büyük bir devlet ta- itirazlara cevap verdi. Her sınıf me
rafından taarruza uğradığı takdirde mur gibi muallim sınıfının da mem_ 
Sovyetlerin kendisine diplomatik bir leket hizmetinde başardığı muvaffa. 
yardımdan başka bir şey vermeleri- kıyeti anlattı. 

nin ilk nazarda muhtemel olmadığını Hikmet Bayur, İbrahim Alaettinin 
kaydP.tmPktedir. Yu~oslav hükume- ileri sürdüğü mütalaaları aynen ka
ti, müşkül bir devrede diğer Balkan bul ettiğini söyliyerek muallim sını_ 
memleketleri ile olan anlaşmalarını fının diğer bütün memur sınıfların. 
feda etmeden Moskova ile münase. dan daha zor hayat şartları içinde 
betlerin iadesi suretile avantajlar te- bulunduğunu anlattı ve: 
mini için ihtiyatlı bir siyaset tatbik "- Ben hiç bir doktorun, hiç bir 
evlemektedir. stıbavın hic bir avukatın mesleğin. 
Metaksasa atfoluna11 beyanat den ~yrılarak muallim mesleğin.: inti 

Atina, 17 (A.A.) - Atina Ajansı sap ettiğini görmedim. Bu da ,gösteri-
bildiriyor: yor ki muallim arkadaşlar diğer bü-

Başvekil Metaksas'ın bir Bulgar tün memur arkadaşlardan daha az 
diplomatına Bulgar taleplerini ma- para alıyorlar. Hükumetin teklifi ye. 
kul gördüğünü ve kendisi Bulgar ol. rinde olan bir tekliftir.,, dedi. 
sa, bu talepleri tahakkuk ettirmek Ü- Maarif Vekili Hasan $,.U Yücel de, 
zere harbe gireceğini söylediğine itırdzlara cevap verdi ve ezcümle 
dair, bazı ecnebi gazetelerde haber_ şunları söyledi: 
ler intişar etmiştir. "- Bir muallimi, muvaffakıyetin. 

Başvekil Metaksas, asla böyle bir den dolayı o işten başka, diğer bir 
mülakat yapmamıştır. yerde kullanmağa imkan yoktur. Bir 

Yugoslavya İle Ticaretimiz 
Belgrat, 17 (A.A.) - Reuter: 
Öniimuzdeki pazartesi günü, Bd. 

gralta --Türkiye ile Yugoslavya aıa
smda ticaret müzakerelerine başla. 
nacaktır. 

memur muvaffak olursa muavin o
lur, müdür olur ve böylece daha çok 
terfih edilebilir. Halbuki bir kimya 
muallimini muvaffakıyetinden dola
yı başka bir işte kullanamayız. Niha
yet maaş derecesini yükseltmek su
retıl~ onu biraz daha terfih etmiı c. 

Iurı;z. Bunun en iyi misali, Fuat Sir. 
men arkadaşımızın kendi.sidir. Bir 
muallim ki, buradan ayrılarak adJi. 
yeye intisap etti, müddeiumumi oldu, 
genç yaşında daha fazla para ald~. ~u 
layihayı maddelerde yazılı olaugu 
şekilde kabul edeceğinizi ümit edi. 
yorum." . 

Bunun üzerine Fuat Sırmen, tek
rar kürsiye geldi, sözlerinin yanlış 
anlacılmamasını, muallim mesleğıni 

diğe; memur meslekleri i~~nd~ ita
tiyen aşağı görmek istemedlg:nı, ~-ak 
sadımn bütün memur smrfı ıçerısın
de teadülü teminden ibaret oldu~u-
nu beyan ederek: .. 
"-Mesleğinde muvaffakıyet gos

teren bir muallim arkadaş imtihan 
verir, üniversiteye doçent olur, pro. 
fesör olur, bu yüksek pa"."ayı ahr. 
Yoksa bu bütçe imkansızlığı içerisin
de bir orta tedrisat mualliminı miJ
letin en ağır ve en mühim vazifele
rini tevdi ettiği birinci ':>Inıf memur
larla bir tutması her halde pek ye
rinde olmıyan bir harekettir zanne
derim" dedi. 
Kazım Nami Duru, muallim mes

J edfoin diğer bütün me:;ıleklerdcn 

daha ağır olduğunu söyledi. li'uat Sir
men tarafından ileri sürülen mütala. 
alara cevap verdi. Bir orta tedrjsat 
mualliminin zannedildiği gibi o ka. 
dar kolay profesör olamry&cağım, 

muallimlik mesleğinin :Hğer memur 
meslE.klerile mukayesesinin doğrn ol
madığını söyliyerek: 
"- Bu parayı çok görenlere soru

yorum· Muallim mesleğini bu kadar 
aşagı mı görüyorsunuz?" dedi. 

'l'am bu anda Mecliste büyük bir 
uğultu peyda oldu. (Ne münasebet, 
kim söylüyor) sesleri işitildi. 

Cevdet Kerim İncedayı: 
"- Demagoji yapıyorsunuz, blınu 

sôyliyen kim?" 
Kazım Nami Duru: 
.. _ Müsaade Ôuyurun efendim, kız 

mayın." 

Cevdet Kerim: 
"- Asıl kızan sizsiniz." 
Kazım Nami Duru: 
"- Efendim yanlış anlamı-ı ola

bilirim. Bu ~adar hiddete, gürültüye 
lüzum yok. Hulasa olarak demek is
tiyorum ki, layihadaki esaslar çok 
yerindedir." 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bu
nun üzerine tekrar kürsiye geldi, 
maksadının eski sözlerinde ısrar ol-

madığını işaret ederek dedi ki: 
"- Biz muallim arkadaşlara (en 

son maaş haddi olarak 90 liradan faz_ 
la \'eremeyiz) dediğimiz 2:aman bun::ı 
cevap olarak (Niçin?) diye sorarlar 
ve bfa ne diyeceğimizi bilemeyiz. Di
ğer bfr arkadaş en son maaş haddi
nin niçin 90 lira olup 80 olmadığım 
ayrıca sorabilir. Bütün bu ihtilafı or~ 
tadan kaldıracak şey maaş haddinin 
diğer bütün memurlarda olduğu gi. 
bı 150 ye çıkarılmasıdn. 150 den faz
la veremeyiz dediğimiz zaman (NL 
çin?) diye sorarlarsa bunun cevabı 
var. İçinizde bana hocalık etmiş olan 
kimseler vardır ki, mebus oln~adan 
evvel 45 lira maaş alırlardı. Zaten 
hır muallimin şimdi isted~ğimiz bu 
yüksek dereceli maaş haddine vasıl 
olabflmesi için en aşağı 30 - 35 se
ne <-ahşması icap ediyor. Takdir muh. 
terem heyetinizindir." 

Feridun Fikri: 
"- Adaletin tecellisini temin için 

bir meslekte bulunanlara 7am yapan 
bir layiha ile vergilere z:ım yapan 
hır layihanın ayni günde müzcıkı:ırc.>
sinin ne dereceye kadar muvafık ola. 
cağını ve bu işin ne dereceye k~dar 
teadülü temin ettiğini ı;orınak ıste-

rim" dedi. 

Eğer sığınaktan maksat eskiden 
di.1şünüldüğü gibi zehirli gazdan ko. 
runmak olsaydı, bahçesi olanlara sı
ğınak yerine siper kazdırmazlardı. 

Çünkü havadan ağır olan bu gazla
rın en e\•vel çukur ve siperleri dol. 
duracağı aşikardır. Bu böyle olunca. 
apartırnan ve hanlarda yapılacak sı. 
ğınaklann da eskiden söylendiği gL 
bi kapıları, pencereleri lastikli, içe· 
risine hava ve gaz girmez şek.ilde ol. 
masma lüzum görülmüyor demektir 
Ben bunları kendi istidlalim olara1' 
yazıyorum. Halk ise elinde üç satır. 
lık bir tebliğ ile bekleşip duruyor. 

Bu tebliğlerde de bir buçuk a;\ 
zarfında münasip bir mahalle bir sı. 
ğmak veya siper yapılmazsa falan 
numaralı kanunun ceza rnaddeleTİ 
tatbik edileceği bildirilmektedir. 
Bence halkı tehlikeye karşı ikaz et. 
mek. ceza ile tehdit etmekten ~ok 
daha faydahdır. Hiç kimse canını 
sokakta bulmamıştır. Ona uzak ta 
olsa tehlikeyi anlatıp, buna karşı 
tedbir almasını söylemek ve tedbir· 
Ieri de hulasaten anlatmak ceza ile 

Etraftan (müzakere 
geliyordu. 

kari) sesleri iirkiitmckten daha iyi olmaz mı! 

R~is verilen bir takriri okuttu ve 
müzakere kafi görüldü, Fuat Sirme
nin verdiği takrir okundu, takrir kü
çük bir ekseriyetle nazarı itibara a
lınınıvarak reddedildi, maddelerin 
miizakeresine geçildi. 

Şu günlerde bazı yabancı radyo. 
larda bu pasif korumaya dair bir ta. 
kım tavsiyeler işitiyorum. Bizde de 
bu sığınak ve siper işini beş on sa
tırda hulasa edecek bir izahname ya. 
pılsa hem halk sıkıntıdan. hem be
lediye daireleri güç cevap verilen 
vüzlerce müracaattan kurtulmuş o
lur. 

· · T 1 N ı· N Bu izahnamcnin evvelce evlere T U R K H E Y E dağıtılan ''e daha ziyade zehirli gaz-
lara karşı tahaffuz çarelerini ihtiva 

Londradaki Tetkikleri eden ao _ 40 sa:rfahk kitaplar gibi 
değ-it pek kısa v~ herkesin anlıyabilo 
ceği şekilde hazır1anması da elzem. 
dir. Çünkii bu iş her tabakada halkı 
alakadar etn1ededir. 

Londra, 17 (A.A.) - .Türk mebus. 
larından ve gazete direktörlerinden 
mürekkep heyet, bugün Aldersholt 
askeri kampını gezmiştir. 

Heyet, topçu kıtalarını ve motörlü 
kıtalan görmüş ve bunlar, heyet hu
zurunda bazı ekzersizler yş.pmıştır. 

Heyet. bilahare, Kanada kıtalarını 
teftiş etmiştir. 

Türk Generallerinden mebus Re. 
fet Bele. Gazada kendisine karşı 
harp etmiş olan İngiliz Albayı Clarke 
ile çok samimi bir görüşmede bulun
muştur. 

Yoksa bugiinkü gibi "Yapmazsa
nız ceza göriirsünüz,. diye kaitıt da
(?ıttıktan sonra maksat hasıl oldu 
zannedip oturmak kendimizi aldat. 
mak olur. Hüner. istPnen İsi herke
sin :npabilecei?i sekild,. basit1edir
mek ve nıasrafsı.,,ca yapılması yolla· 
rını göstermektedir. 

AMERİKA 
·H A D i S E L E R i N i Ç Y O Z U 50 Bin Tayyare 

İnşa Ediyor 

• 

• 

Cümhurreisi Roosevelt'in nutkundan sonra A
merika:tun şu kararları vermesi bekleniy?,r: 
ı -Amerika, 1914 harbindeki borçlarını od~.m_~
dikleri için müttefiklere kredi açmıyor,. bu.tun 
satışlarını peşin para ile yapıyordu. Şımdı bu 
satış için lıükumetin kredi açması,· 
2 - Amerikada müttefikler /ıesabuı.ı iş yapa~ 
silô.h ve tayyare fabrikalarına lıükumetitı kredı 
açması; 

3 - Bitaraflık Kanununda tadüat yapılarak) 
Amerikanın Jtalya gibi gayrimuhasım bir siya· 
set kabul etmesi. 

ispanyada Falanjist'ler, yani Faşist taraftarları, bükü • 
meti günden güne ellerine almaktadırlar. Gen.erat 
Franko'nun nüfuzu azalmaktadır. Son günlerde Ital
ya ve Almanyanın İspanyada yerleşmelerine saik olan 
amil budur. 

* Macaristanda Almanlar Başvekil Teleki'yi dil· 
şürmiye çalışıyorlar. Almanya, Slovakyaya mu· 
kabil M acaristandan Alman askerinin geçmesi
ne müsaade istiyor. Başvekil buna muarızdır, 
Hariciye Nazırı Csaky'nin taraftar ol,duğu zan· 
nolunuyor. Hükumet mukavemet ederse, o va
kit Nazi taraftarı eski Başvekil İml'edi'nin ik· 
tidar mevkiine getirilmesi ihtimali vardır. ..ı. 

• 
• 

Roma J'.'adyosu ağzını değiştirmiştir. Gerek Akdenizde 
ve gerek Balkanlarda telaşı mucip bir şey olmadı~nı: 
heyecan verici haberleri müttefiklerin işaa ettıginı 

söylüyor. 
.... 

Da/,maçyada halk, ltalyan taarruzu ihtimali11e 
karşı şiddetle mukavemete hazırlanmaktadır. 
Dalmaçya gazeteleri milli birlikten, Yugoslav 
istiklalinden ve hükumete sadakatten bahse
diyorlar. 

Yugosiavyada Sokollar kendi teşkitatına dahil genç
leri organize etmiye 'başlamıştır. Hükümetin de Bal
kan Harbinde büyük rolJer oynıyan milli komite teşkil 
etmekte olduğu haber veriliyor. 

. .. 
Almanlar, yine yeni bir silalı kıdlanmıya başla
dıklarırıdan bahsediyorlar ve bu silahı M aast
richf de kullandıklarını söylüyorlal". Güya bu 
sil~L "sinir gazı,, imiş. Bu gaz yayılınca, sinir-urL, • 
lerle adaleler işlemez bir hale gelıyormuş. 
Fakat müttefikler bu iddiaların halis mu/üis 
blöf o'lduğuna inanıyorlar. 
ispanyanın en salahiyetli mahafili t~r~fından 
verilen malumata göre Almanlar bu sılahlarını 
daim önce ispanya dafıili harbi sırasmda dene· 
mişler, fakat bir netice alamamışlardır. 

1 \1dşington. 17 (A.A.) - Kongre, 
Roosevelt'in istediği tahsisatı kabul 
etmıştir Ordu ve bahriye 50 bin tay
yar~y<' sahip olacak, donırnma 500 
cüzü tc:mdan teşekkül edecektir. Mu
vazzaf ordu 280 bin, milis ordusu 300 
bin kışilik olacaktır. 

Tayyare sarıayicileri 
çağınlıyoı 

Roosevelt'in kongreye mesııiında 

ı mevzuubahis ettiği tayyare inşaatını 
arttırma planı hakkında Harbıye Ne-

1 Z:lreti erkanile müzakere etmek üze. 
re tayyare sanayi memleketleri Va
şın~tona davet edileceklerdir. 

Harbiye Nazır muavini t>u haberi 
vern•ekle beraber şu sözleri ilave et
rru~ tir: 

"Fazla müşkülat ç1kmatlan anla. .. . . ,, 
1 
şaccıg.mıza emınım. 

1 Senede 50 bin tayyare 

1 

Hava ticaret odası, senede 50 bin 
tayyare yapmak üzere Roos.avelt ta
raiından tasavvur edilen planın tat
bik1 için yalnız işçi adedinin arttırıl. 
ma~· değil. mevcut fabrikal:ırın işgal 
ettığı sahanın üç mi~line ı!.)lağı ve 
motör fabrikalarının :'!:. · misline cr
k<irılması icap edeceğini söylemekte. 
~ 
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Haçlılar, Hep Beraber 
Bağırdılar: "Horra,, 

Salahaddin derhal sözün nihayeti-! - Horra! Horra! Horra! ... 
ni anladı ve: 1 Ziyaaddinin gözleri ıslanmıştı. E-

- Eğer bu kadar azlık olduğunu mirin solgun ve vakur nahiyesini 
bilseydiniz, aramızda takarrür eden nemli bir nisan bulutunun arasından 
şartlan kabul etmelerine müsaade gecruyor gibi idi. 
etmezdiniz değ~l mi? ~edi. Ve kralın Hakkında yapılan tezahürat karşı
cevap vermesıne vakıt bırakmıJ a- s!nda genç emir daha mütevazı bir 
rak: tav1r aldı. Haçlılardan ayrı ufacık 

- Arzu ederseniz, aramızda lıiç bir küme teşkil eden yaralı silah ar. 
bir müzakere olmamış, hiç bir şey kadaşlarına doğru döndü ve bu na
tak:ırrür etmemiş gibi yapalım. Bun, zarla sanki bütün şan ve şerefin o bir 
yine şu gördüğünüz yaralı askerle- avuç kahramana ait olduğunu anlat
rimle şehre avdet edeyim. Ben mü. mak istiyordu. Amori: 
defaaya, siz de muhasaraya devam _Emir Saladen! dedi. Sizden son 
ediniz. · 

bir talebimiz var. Bunu reddetmiye-
Bunu söylerken, İmriülkaysın 

ceğinize eminim. Aylardanberi düş
veyahut en sevdiği Tarefenin bir şL 
irini okur gibi, tatlı bir eda ile te. nıan gibi çarpıştık. Şu dakikada bu 
bessütn ederek söylüyordu: • düşmanlığa nihayet verdik. Dü-şman-

- Bahusus, dedi. Şimdi kuvvetle- hğın121 üç ay tecrübe ettik ve tattık. 
rimizi de öğrendiniz. Sizin için mu- Biraz da dostluğunuzu tatmak istj. 

vaifak olmak ihtimali daha ziya'ie- yoruz. Bir müddet aramızda misafir 
dir. suretile kalınız .• 

Kral, iki elini birden uzattı: Salahaddin: 
- Çok cesursunuz, dedi. Dö Tü- - Bana dcğerimden fazla bir pa

ren'in yine hakkını teslim ediyorum. ye veriyorsunuz. Fakat askerimin is
Tahminimde aldanmadım. Askerle- tirah&te ihtiyacı var. Bi& an evvel 
riniz yüz kişi değil, binlerce muha- amcamın ordusuna iltihak etmek fik. 
rip demektir. Size gelince; adetle rindeyim. 
kıymetinizi ölçemeyiz. Kralın ısrarına diğer senyörler 

Konetabl, heyecanından titriyor- de iştirak ettiler. Kont Ademar: 
dn. Atılmak, bu solgun çehreli, na-
zarları. derinliğine nü.fuz edUemi- - Bunu reddetmemelisiniz, diyor-
yen bir deniz kadar ınanalı genç as- du. Konetabl'in iki genç oğlu da ba
keri çelik zırhlı kollarının arasında balarır.ın telkini ile büyük bir mu. 
szkmak istiyordu. Sert yüreğinden habbet besledikleri Salfilıiddine yak
feveran eden bir muhabbet ile demir laşarak tavırlarile bir müddef daha 
eldivenli elini kaldırdı. Kumandan- beraberlerinde kalmasını niyaz e. 
lan kadar mütehassis olan bütün diyorlardı. 
Haçlılar1 bunu bir emir gibi telakki Dö Türen: 
ederek bir ağızdan haykır~ılar: (Dev:)nıı Var) 

Müttefikler,Mısıra Yeni 
Kıtalar Gönderdiler 

(Başı 1 incide) 
Havada, - denizde ve karada büyük 
teyakkuz gösterilmektedir. 

İTALYADA: 

Ftoma, J;J (Hususi) - İtalya Müda
faa N azırmın bugünkü beyanatmJan 
gayri muharipliğin İtalyaya 250 mil_ 
yon sterline mal olduğu anlaşılrmş. 
tır. Askeri hazırlıkların masrafı dört 
misli artmıştır. Son beş senelik büt. 
çe açıkları 900 milyon Sterline var. 
mıştır. 

Ayan Reisi bugün bütçe müzake
relerinden sonra tarihin bu büyük 
anında ayan azası sıralarını sıkılaş
tırmakta, ve gözlerini vatanın timsa-
li olan Kral - İmparatora çevir
mektedir. "Şiddetli alkışlar,, Duçe, 
İtalyan milleti sizin etrafınızda toplu 
bir halde bulunuyor. Millet, seçtiği
niz yolun İtalyanın büyük ve kuvvet 
li olmasını istihdaf ettiğini bildiği 
için emrinize hazır bulundurulacak 
.bir enerji ve azim bloku vücude ge-
tirmiştir. Duçe, Hariciye Nezareti 
bütçesi hakkında sükutumuzun beliğ 
manasını ve kıymetli mesai arkada_ 
şrnız Ciano'nun ihtiyatlı tarzı hare
ketini anlamışsınızdır. 

Nazın tamamjyle tasvip ederken 
milletimize karşı elli iki düşmanın 
birleşmesini hatırlatan yeni haysi. 
yetşiken tedbirleri mağrurane bir in
fialle karşılıyoruz. Dün olduğu gibi 
bugün ve yarın da Duçenin İtalyan 
askerleri oın;_aktan büyük bir gurur 
duyuyoruz. Ayan Meclisi bugün me
saisini ikmal ederken Duçe size ale_ 
nen bir vaatte bulunmak, bütün İtal 
yan milletine aynı faal ve harpcuya
ne imanı ile bağlanmağı vadetmek is
tiyoruz. Sizin idareniz altında İtal
yan milleti bu mühim anın emrettiği 
kahramanlığı gösterecek ve İtalya
nın mesut istikbaline Hiyık olmasını 
bilecektir.,, 

Bunu müteakıp Krala ve Duçeye 
D 1 kışlar arasında selam gönderilmiş. 
tir. 

Almanlara göre 
Havasa göre, Alman Hariciye Ne

zaretinde Mussolininin müdahalesine 
kati nazarile bakılmaktadrr. Hariciye 
Nezareti mahfillerinde hasıl olan ka
naate göre, Mussolini Mesela Korsı
kcıya veya ?v1ısıra bir baskın gibi 
mun!-ıasıran İtalyan menfa:ıtlerini a
lakadar edebilecek bir e:aye icin ha-

rekete geçecektir. Bu ilk ihtimal haıp 
patlamadan biraz evvel yapılan AJ. 
man - İtalyan görüşmeleri esnasın
da derpiş edilmiştir. Mısıra karşı ha. 
reketc geçilmesi daha muhtemeldjr. 
Çünkü muhasemat başlar başlam:ız 
Habeşistanın imdadma koşmak lazım 
dır 

• 
Times gazetesinin müstakil bir Bel 

grad membaından aldığı bir habere 
göre, Almanlar Brenner yoluyla ItaJ. 
yaya harp malzemesi ve bilhassa 
tanklı:ır göndermektedirler. Avustur
yada tahşit edilen Alman kıtaları, 
Fransaya karşı kullanılmak üzere bil.
yük bir ihtimalle bu malzemeyi to.
kip edecektir. 

Tekzip edilen haberler 
Kahireden verilen habere göre, İ

talya sefareti, İtalyan konsoloslukla
rımn Mısırda ikamet eden İtalyaııla. 
rı memleketi terke davet ettikleri 
hakkında yabancı ajans ve radyolar 
taraf.tndan verilen haberleri tekzip 
etmiştir. 

l İtalya bandıralı Conte di Savöia 
yoku vapurunun Amerikaya hareke
tın~ tehir ettigini bildiren }ıabı::rler, 

kar.i surette tekzip edilmektedir, 

İSVİÇREDE ! 

Bern, 17 (Hususi) - Berlinde çı.. 
kan Volhischer Beobachter gazetesi 
nt:şrettiği garip bir makalede, klasık 
Alınan usulü mucibince, müttefikle
rin bu memlekete taarruz niyetinde 
olduklarından bahsetmektedir. 

Almanlar şimdiye kadar istilaya 
teşebbüs ettikleri her memlekete 
karşı bu şekilde hareket ettikleri i
çin bu neşriyat hayırlı bir ala.met te
lakki edilmemektedir. 

Neşrolunan resmi bir tebliğde, İ. 
talyanın eskisi gibi İsviçreye karşı 
dostane hattı hareketinde devam et. 
tiği anlatıldıktan sonra şu sözler 
söyleniyor: 

"Garp cephesinde büyük bir mu
harebe cereyan ettiği şu saatte bü
yük bir teyakkuzla hareket etmek ıa.. 
zım geldiği muhakkaktır. Askeri: ve 
sivil makamat derhal vaziyetin icap 
ettirdiği bütün tedbirleri almışlar. 
dır. Fakat halk soğukkanlılığını mu
hafaza etmek ve memleketin menfa_ 
ati için sıkı bir disiplin dairesinde 
hareket etmekle mukavemet kuvve
timizin artmasına yardım edebilir. 

Nazi Enternasyonali 

Ve Kukla Hükumetler 

lmalôthanesi 
(Başı 1 incide) 

hediye etmeleri ve kendilerini ünL 
formalı Cermen nazileri elinde kukla 
haı:ne koymaları tezatlarla dolu bir 
tarih hadisesidir. 

ı nsanın aklına her rejim ile 
hıyanetin birleşebileceği ge

lirdi; fakat nasyonalizmin hıyanete 
maske yapılacağı tahmin edilemezdi. 
Harp sonrası A vrupasında geçen ha. 
<liseler soğukkanlı bir şekilde tahlil 
edilecek olursa, Avrupa sağ cenah 
firkalarmın sürüklendikleri hatalar·, 
ve ııihayet bu hataları hıyanet hali. 
ne koyarak istismar eden nazi faa
liyeti vuzuhla meydana çıkar. 

Harp sonrası A vrupasmda sosya. 
list ve daha sol cereyanlar hacimle
rinden, kudretlerinden daha büyük 
bir tehlike imiş gibi kendilerini his
settirmek istediler. Acemice bir ça. 
lım yaptılar. Gölgeleri bedenlerinden 
daha büyük akisler yaptı. Btı akisler 
A \•rııpada sol cenah fikirlerinin, par -
tılerinin karşısına bir süri.i kuvvetle. 
rin derlenip, toplanıp çıkmasına se
bep oldu. Avrupada mütlıiş bir ha
yalet ve korku halinde dolaşan ha
berleı Avrupanın muhtelif mıntaka
lar:ınöa azami surette sağ cenahı hL 
maye eden unsurları teşkilatlandır
rnıya sebep oldu. İtalyan faşizmi, Al
man nazizmi böylece Avrupanın sağ 
ccn&h unsurları tarafından himaye 
gcrclü. 

Hit1er teşkilatı uzun zaman İn
giliz muhafazakarlarının parasile, is.. 
tihbaratile beslendi. London Dery, 
Rotermer, Mosley, nazizmin birer 
ham:si, müdafii, hatta alçisi gibi idi
ler. Hitler Münih anlaşmasına git
mek için malikanesinden çıktığı za
man evinde İngiliz sağ cenahına men
sup dostları bekliyorlardı. 

İspanyadaki hadiselerin cereyan 
tarzı malUmdur. Alman nazizmi, Av
rupadaki bu psikolojik halden en 
güzel şekilde istifade imkanmı bul
du. 

Bütün memleketlerde nasyona. 
list damgasını taşıdığı ve sağ 
cenah fikirlerini ihtiva ettiği için 
sempati ile karşılandı. Alman olmı
yan nazilik böylece Almany!l hari
cinde yaşamak imkanını buldu. 

Almanyadaki nazilik muazzam bir 
teşk~lattır. Memleket haricindeki ve 
yabancı milletlere mensup nazilerle 
de sıkı bir surette teması muhafaza 
etti. 

N2zi enternasyonalizmi böylece te
şekkül etti. Bu teşekkülün nasyona
list mahiyeti uzun zaman maskelen
di. Nazizmin ihracat emteası olmadı. 
ğı söylendi. Fakat hadiselerin cere
yanı, tarihin şu kısa zamanlarda kay
dettiğ~ vakalar isbat etti ki, nazizm 
nasyonalizmi adım attığı her memle
kette bir maske haline !{oymak iste
miş, hakikatte yerli ahaliden Hitle
re asker kaydetmek sevdasma düş. 

miı~tür. 
Zay~ İnkuvar'dan Kisling'e kadar 

bir ~ürü insan bilerek, bılmiyerek 

kendı milliyetçiliğine, milli istiklali
ne hizmet etmemiş, bilakis naziliğin 
istila emellerine hizmet etmıştir. Bu 
vaziyet yüzündendir ki, Alman istila 
orduları, hücum kıtaları beraberle
rinde yanız top, tayyare, tank, mit
ralyöz değil, bir sürü de kukla hı.i. 

hCımetler taşımaktadır. Bu kukla hü
kumçtlerin imalathanesi Berlindir. , ______ , 
TAKSİM 

SİNEMASI 
Bu Haftadan itibaren 

Tenzilatlı yaz fiatlarımız baş
lıyor. Dühuliye 20 ve 15 Krş. 

Lüks 30 Kr. Localar 100-150 Kr. 
Aynı zamanda büyük Prog

ramlar. Bugün yeni program. 
da iki film birden: Şarkın ses 
Kralı ABDULVEHAB'ın ölmez 
filmi. 

YAŞASIN 
AŞK 

LELA MURAD'ın iştirakile ay
rıca ikinci film olarak BUK 
JONES tarafından 

KIZIL ATLI HAYDUTLAR 
Müthiş heyecanlı film. 

Bütün İsviçre vatandaşlan vazifele
rjni ycıpacaklar ve mutat işlerine sü
künetle devam etmek suretile milli 
emniyetin takviyesine yardım ede. 
ceklerdir.,, 

İsviçre, Holandanın istilasından 
ibret alarak son derece uyanık dav. 
ranmaktadır. 

Hudutta bir takım Alman hareka
trnın cereyanı mühim bir tesir bı

rakmaktadır. Halkın tahliyesi için 
bir emir verilmemistir. 

TAN 18. 5. 940 
_J 

Almanlar Dün Akşam 
Brüksele Girdiler 

(Başı 1 incide) 
naklara azami şiddetle taarruz eyle· 
miştir. 

Sedan - Mntmedy hattındaki · Belçika Resmi Tebliği 
muharebeler 

Sedan - Montmedy hattında da 
şiddetli muharebeler devam etmekte 
dir. Burada da Almanlar, henüz hiç 
kullanmadıkları motörize kıtaları 
kullanmakta ve bombardıman tayya 
relerini de ağır tanklarla birlikte ile_ 
ri sürmektedirler. 

Tanklar ilerlemiye muvaffak oldu
ğu takdirde piyadeler ilerlemekte, 
aksi takdirde tanklar gerilemekte 
ve yeniden bombardıman faaliyeti 
başlamaktadır. 

Müttefiklerin hava kuvvetleri mü. 
temadi faaliyet halindedir. Meus va
disinde Almanlar tarafından kurulan 
köprüler atılmış, yollar tahrip edil
miştir. 

Anvers - Namur hattında 
Anvers - Namur hattı üzerindeki 

faaliyete gelince, müttefikler Oyle 
hattını günlerce tuttuktan sonra bu 
hattı bıraktılar ve daha Cenupta bir 
hatta çekildiler. Dün İngiliz kuvvet_ 
lerinin mühim harekatına sahne olan 
Louvain'in Almanlara geçtiği bildi
rilmektedir. 

H ükiimet nakledildi 
Belçika hükumeti muhtemel her 

tehlikeye karşı Ostend'e çekilmiştir. 
Belçika hükumeti namına söz söyli
yen bir zat, bu vaziyetin "hazin bir 
~arar olmakla be.raber, seraitin bunu 
ıcap ettirdiğini,, söylemiş, bu hadist"
lerin geçen Büyük Harbi hatırlattığı 
nı anlattıktan sonra mukavemetin 
sonuna kadar devam edeceğini ilave 
etmiştir. 

Lonvain'den geçen kuvvetlerin 
Malines'de vaziyet aldığı anlaşıl. 
maktadır. Almanlar, bugün öğleden 
sonra Brüksele doğru hareket ettik. 
lerini bildiriyorlar. 

Hükumet dairelerinden başka se
faretler de Ostend'e çekilmişlerdir. 
Yalnız Amerika ve İtalya sefaretleri 
Brükselde kalmışlardır. Amerika se_ 
fareti, bilhassa insani hizmetler ifa. 
sı emelile Brükselde bulunmayı ter. 
cih etmiştir. 

Tayyare zayiatı 
İngiltere ve Fransa, Belçika ve 

Holanda harbi başladı başlıyalı AL 
manyanın 1000 tayyare kaybettiğini 
bildirmektedir. 

Almanlar da buna mukabil mütte
fiklerin 1462 tayyaresini düşürmüş 
olduklarını bildirmekte, fakat müt. 
tefikler bu rakamın son derece mü. 
balağalı olduğunu söylemektedirler. 
Başkumandanın emri yevmisi 

Müttefik ordular Başkumandanı 
Ckneral Gamelin bugünkü emri yev
rnisinde diyor ki: 

"Vatanın, müttefiklerimizin ve 
dünyanın mukadderatı, halen cere
yan eden meydan muharebesine 
bağlıdır. İngiliz, Belçika, Polonya 
askerleri ve yabancı gönüllüler, bi. 
zimle beraber yanımızda çarpışıyor. 
Bizim hava kuvvetlerimiz ve İngiliz 
hava kuvvetleri bütün şiddetlerile 
meydana atılmıştır. İlerliyemiyen 
her kıta, milli toprağın kendisine 
emanet edilmiş parçasını terketmek
ten ise olduğu yerde ölmelidir. Ta
rihimizin vahim saatlerinde her za. 
man olduğu gibi, bugünün parolası 
şudur: Galip gelmek veyahut ölmek. 
Galip gelmek lazımdır.,, 

Belçikalılara göre : 
Belçika radyosuna göre, Liege ve 

Namur müdafaaya devam etmekte
dir. 

13869 tonilatoluk Ville de Vruges 
Belçika vapuru, Astend civarında 
bombardıman edilmiş ve batırılmış.. 
tır. 

Belcika radyosu, Belçika kralı Al. 
bert'in bir beyannamesini neşretmiş
tir: Kral diyor ki: 

"Kendini müdafaa eden bir millet 
ölmez, 1914 - 1918 de doğru olan 
bu söz, 1940 da da doğrudur." 

Pretoria, 17 (A.A.) - Reuter: Ce
nubi Afrika Birliği hükmeti miJli 
müdafaa nezareti, Afrikanın en ce
nup noktası olan Aguchas burnu a
çıklarında bir mayin tarlası bulun
muş olduğunu bildirmektedir. 

HOLANDADA: 
Bern, 17 (A.A.) - Neue Züricher 

Zeitung gazetesine göre, Alman or. 
dusu sabık Kayzer Vilhelm'in ika
met ettiği Doorn şatosuna bir ihtiram 
kıtasr koymuştur. 

Felemenk Hi1ıdistanı meselesi 
Vaşington, 17 (A.A.) - Japonya

nın Amerika elçisi Horinuşi, bir mü
lakat esnasında demiştir ki: 

"Hiçbir memleket, Felemenk Hin
distanrna asker göndermezse, Ja. 
ponyanın göndermiyeceği muhakkak. 
tır.'' 

Ostende, 17 (A.A.) - 16 Mayıs tarihli Belçika akşam tebliği: Anvers'ln Si' 
malinde ve Doğu - Şimalinde düşman devriyeleri mevzilerimWe temasa geç.aıif 
lerdir. 

Daha Cenupta piyadenin birkaç mevzü hücumu ateşlerim.iz altında aklın kil' 
mıştır. 

Orta Belçikada, müttefik kuvvetler tarafından işgal edilen mevziler üzeriı>' 
de şiddetli muharebeler cereyan etmektedir. 

• Umumi karargfıhın 17 Mayıs öğle vakti tebliği: l 
Müttefik. kuvvetlerle birlikte girişilen harekatla alikadar olarak ve bu kU"' 

vetlerle sıkı teşriki mesai dairesinde Belçika kuvvetleri tam bir sükün ve inti.zatll \ı 
içinde yeni mevzilerine nakletmi§lerdir. • f 

Ordumuz, muhasamatın başındanberi cüzütamlanndan bir çoğunun verdıJI 
müteaddit ve çetin muharebelere rağmen, halelden masun bir halde bulunmaktl 
ve yüksek maneviyatını muhafaza etmektedir. . ~ 

Belçikada bir mahal, 17 (A.A.) - Belçika akşam tebliği: Kıtalarımız, haretcA
1 ta 

plfuundaki hareketleri metodik bir surette icra etmişlerdir. 16 Mayıs öğleden soll' bı 
ra, bir kanalın müdafaasına iştirak eden bir avcı alayı, bu kanalı iskelelerle geÇ' hı 
meğe teşebbüs eden Alınan cüziit:ınılarını büyük zayiatla geri püskürtmek su:reUJe 
bilhassa yararlık göstermiştir. () 

tıi 

Fransız Resmi Tebliği 
Paris, 17 (A.A.) - Havas Ajansı tarafından saat 12 de neşredilen 17 "Mafll ~~ 

dr tarihli Fransız tebliği: e Sj 
Dün, gündüz ve gece, Sambre ile Rethel'in Şimalindekl mıntaka arasında f Cli 

Sedan'ın Cenubunda meydan muharebesi devam etmiştir. 
Belçikadaki muharebeler daha az :ıiddetli olınuştur. ca 

bı . ~ 
Faris, 17 (A.A.) - Fransız akşam tebliği: Alman hücumu, bugiln, yalnız Bel' lvı 

çikada değil, fakat ayni zamanda Avesnes ve Vervins mıntakasında da kütlevl bi: bi 
surette inkişaf etmiştir. Düşman, bu heyeti umumiye üzerinde, ağır tank tırJcS' <1 

larının en büyük kısmını harbe sokmuştur. Muharebe, hakiki bir girişme ma.]:ll' it, 
yetini almıştır. 

Daha Şarkta, düşman, Sedan ve Montmedy mıntakasında, muva!fakryeUe rıt' 
ticelenmiyen bir hücuma kalkmıştır. hı 

Hava kuvvetlerimiz, İngiliz hava kuvvetleri ile tam işbirliği halinde, yeraeıcl g( 
kıtalara, yolların ve demlryollarının iltisak noktalarına karsı enerjik ve mil~' 
sir faaliyetine devam etmektedir. Avcı hava kuvvetlerimiz, kıtalarımıza set!' La 
vazitesini temin ederken, diğer taraftan birçok hava çarpışmalanna girişmişti!· 
Birçok düşman tayyareleri düşürülmüştür. Bugünkü şerait içinde, düı;en dü§!l'l_, lltl 
tayyarelerinin sayısnı tesbit etmek imkAnsızdır. Vıı 

Alman Resmi Tebliği g'·· t 

Führerin umumi karargahı, 17 (A.A.) - Resmt tebliğ: Anvers ve Namur art' 
sındaki muharebede, Alman kıtaları Dyle hattını Wavre'ın Cenubunda delıniş f~ \e> 

~(I 
Namur istihkamlarımn Şimal - Doğu kalesini zaptetmişlerdir. 

Fransız hattı Maubeuge'ün Cenubundan Sedan'ın Doğu - Cenubunda Cani' de 
nan'a kadar 100 kilometre boyunca delinmiştir. lıı: 

Dinant'ın Garbında hücum arabalarımıza karsı koyan Fransız hücum aralı'' ta. 
İt'ı lan püskilı:tillmüştür. 

Alınan ordusu hava teşekkülleri Garba doğru çekilen düşmanı her tarafta. ti' Ilı, 
kip etmektedir. Ilı 

Almanlar şimdiye kadar ikisi General olmak üzere, 12 bin er ve subay e# lj1 
almış ve müteaddit top zaptetmişlerdir. h 

Cenup cenahında kuvvetli Alman teşekkülleri de düşmanın hücumlarını ptlf' ~a 
kürtmüş ve mukabil hücumlar yaparak ilerliyebilmişlerdir. 

Sar cephesi üzerinde Alınanlar Majino hattına karşı istikşaf !aaliyetlerlne dl' lı\, 
vam etmişlerdir. l ~a 

Fransız topçusu dün açık şehir olan Rastadt üzerine askeri hiçbir sebep ol lfJ 

madığı halde ateı; açmıştır. En büyük Alman bataryaları mukabele olarak ııs· .... 
genau'ya ateş açmıştır. 

Holandada Zeland vilAyetindeki adaların !~galine devam. edilınektedir. TJıO' 
len adası dün teslim olmuştur. l>a 

Alman tayyarelerinin 16 Mayısta başlıca hedefleri Fransada ve Belçikada diW lli 
man gerisindeki münakale yollal'ı olmuştur. Birçok demiryolları ve şoseler tııll' Sİ) 
rip edilmiş, nakliye trenleri hasara uğratılmış ve hareket halinde kıtaat kollaf. 

Sıı 
dağıtılmıştır. ~ 

Düşman gemilerine yapılan hücumlar esnasında Holanda - Belçika sahmrıd1 1 

bir kruvazör ve bir topçeker batırılmıştır. Bir nakliye vapuru ağrr hasara uğrı:Y8' lıı 
rak karaya oturmuş ve diğer iki Fransıı destroyeri hasara uğratılmıştır. Şimal de' ~İ1 
nizinin ortasında su yüzünde görülen bir denlzalbna bir bomba isabet ettirilnıİf 
tir. Denizaltının tahrip edilmiş olması muhtemeldir. ~-, 

Narvik açıklarında bir muharebe gemisi ile bir hafif kruvazöre bombalar fsş' ~ 
bet etmiş ve 15 bin tonluk bir sarnıç gemisinde yangın çıkarılmıştır. Bir ha~ 
muharebesi esnasında bir düşman avcı tayyaresi düşürillmilştür. At 

Alman tayyareleri düşman ihraç ve toplanma hareketlerini bombalam~1 ~1 
suretile dağcı kıtalarımıza müdafaa hareketlerinde Yardım etmiştir. Bu ıatal111 

takviye alınışlardır. h 
Düşmanın Garp cephesinde dün.kil zayiat yekı'.inu 59 tayyaredir. Bunun 30 ~ ~~ 

hava muharebeleri esnasında, 8 i de dafi toplarımız tarafından düııürülmuştill'· 
Dig" erleri toprak üzerinde tahrip edilmiştir. tı, . ~,· 

15 Alınan tayyaresi geri dörunemiştır. 
Bertin, 17 (A.A.) - Resmt tebliğ: Alınan hava kuvvetleri 17 Mayıs sabal'

1 ~i: 
erken saatlerde mühim birçok muvaffakıyetler kaydetmişlerdir. le 

Belçika cephesinde altı Messerchmitt'den mürekkep bir Alman hava filo5" le 
bir saat zarfında 13 İngiliz tayyaresi düşürmüştür. dt 

Dunkcrque limanında büyük çapta ilti bombanın tesirile bir destroyer birl<ıı( &il 
dakika zarfında batmıştır. Dunkerque açıklarındıı bulunan bir kruvazörle bir kal'' )·ı 
go bombalarla ciddi hasara uğratılını~tır. 

• 
Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. saat 22 de bildiriyor: Alman başkumandanlı#I' a.I: 

mn tebliği: Louvainin Cenubunda Fransız - İngiliı mevzilerinin düşmesinde~ l't 
sonra, Alman kıtaları bugün akşama doğru Brüksele girmişlerdir. l'tı 
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B U G U N Sizi kahkahalarla güldürecek 

M E L E K zevkli, neş'eli ve sevimli 
bir film 

Sinemasında 

MADAM ve ŞOFÖRÜ 
Fransızca sözlü, Ba~ Rollerde: 

CONSTANCE BENETTE 
ve B R Y A N A H E R N E tı. 1 İlaveten: M E T R O J U R N A L dünya havadisleri. · ' l~ 
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Bugün SAKARYA Sinemasında•" ~ 

1
,- Fevkalade bir Program. 1 ~ 

1 - 3 SİLAHŞOR KOVBOY I' 2 SHfRLEV TEMPLE "' 

M As ~aEfLdr ç ETE 1 r BRO~V~;; M~~~IZI I 0: 

~---------· G 'V 

..... .. ece saat 9 da 2 Film birden 41 d 



18. 5 .. 940 -- 18 MAYIS 940 

-ı'.AN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi --1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 " 
400 • 3 Ay 800 • 

~ n 1 Ay 300 " 

Ml!tetıerarası posta tltihadına dahil 
0lınıyan memleketler lçin abone 
becıeu milddet sırasiyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres dejfüıtirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Pul llfivesi llh:ımdJr. 

G~NUN .. MESELELERİ 
1' aksilerin Plaka 

- Vergileri 
..,. 

Şehir Meclisi, son toplantı~.ı.n~a'. 
. taksilerin plaka vergılerını 
lt dirınek kararını ''ermiş. Bu sütunu 
takip edenler daha bir hafta evvel 
bu. ' "d b nıevzua dokunarak, bu temennı e 
lllunduğumuzu hatırhyacaklardır. 

l>Un, bir kaç şoför imzasiyle matba. 
ilnıı:za gönderilen bir mektupta, de. 
lliliyordu ki: 
''- Ncsriyatınızla yaptığınız ikazın ilk 

8etı'ıeresinc kavuşmuş bulunduğumuzdan 
~olaYı müteşekkiriz. Fakat, Şehir Mecli
s nin son toplantısında mevzuu bahsolan 
d iter bir nokta üzcrlhde durmanızı da ri
Ca edlyoruz.: Taksilerin plaka vergisinin, 
~enzın ücretlerine yııpılacak ufak bir za"".
tı tahsil olunması dü~ünUILlyor. Şehır 

eclisi de bu usule taraftarmış. Fakat 
bı- • 
"' karar verebilmek için Ankaraya da 

<lanısmak mecburiyetini duymuş ve alfı
kıdar makama vaziyeti bildirerek, l~zım 
l:lelen müsaadeyi istemiş. 

l>Uıka vergisinin bu suretle alınması, 
heın belediyenin, hem de şoföderin iııine 
l:lelir. Cünku: 

1 - Onlar, bu vergiyi gayet kolaylıkla 
talı il etmiş olurlnr. 

tJ 2 - Bız. de borçlarımızı azar azar ve 
Sl.ltıntı çekmeden odemek imkanına ka
"'uıuruz! 
'•:Ne dersiniz? Dileğimiz haklı de
gıl nıi?,, 
lıelediyenin kesesine hiç bir zarar 

~erıtıtyen, bilakis onun tahsiJ işi.?i d~ 
"OlayJaştıran bu temenni, goforlerı 
de nıeınnun ettiğine göre, alakadar 
lılakaının muarız kalacağını hiç san
llı.ıyoruz Çünkü bu işte, o makamın 
it' • . b" 
il-azını mucip olabilecek hıç ır 

:aıcuı sebep tasavvur edemiyo~uz. 
1. lınttn .Jçinidir ki, Dahiliye Ve.kale
ltıin, hem şoförleri, hem de beledL 
~eyi tatmin e;yliycceği anlaşıl~~ bu 
"lll'aıı da bir an ev\·cl ,·erıuesını te. 
kltenni ediyoruz. 

~illi Musiki Meselesi : 

1 stanbulda intişar, eden, vve a~ 
lenen yabancı tarartarlıgı ya-

lla .. k" 11 Fransızca bir gazete, Tur ıye 
• lluYUk Millet Meclisinde iki glln mu

SiJci nıeselesinin münakaşa olunma. 
'•nı · · b' · t ta~ ıstıhfaf a yeltenen ır vazı ye 
llldı. Ve millet Meclisinde geçen bu 

llıU · t-' tıakaşaları baş siitunlarına geçı. 
•rken: 

"' ··- Diinyanın şu sırasında, Türki-
"ll • t• llt nelerle meşgul?,, deınek ıs ıyor-

ll§ gibi bir eda aldı. :Fakat: 
~ l :- Evvela, bir millet için "Milli 
h llsıki,, meselesi, kafi derecede e. 
8llıtniyetli bir mevzudur. 

h 2 - Tiirk milletinin, şu günlerde 
L ~ lllevzula meşgul olması, dünya 
'lıtd· d w 
tı 1Sc1erinden bihaber bulun u~u-
d~ delalet etmez. Bilakis, ~~~kıye, 
.Utı~a siyaseti içindeki mevkı.ını, _va

:ı'esıni, biitün dikkat ve itınasıyle 
1'*h~t etmiştir. Ve bunu kat'i~e~lc 
de&hıt etmiş bulunmanın huzuru ıçın
Bie ,01duğu içindir ki, değil milli nı~-
lti tnesclesiyle, çok daha ehemmı

t.etsiz meselelerle uğraşabilecek va
tıy 

ettedir. 
., lıu hakikatin suiniyettcn ilham "la ' . • n bir suitefsir yoluna sapmak ıstı. 
~eı:ıı · · • t" "1.t erce böylece bilinmesını ıs ıyo-
ı. z, Eğer siipheleri varsa, onları. 
ııızd ~ d 
t en sonra zaman da tashih e c. 
eJcıh·! ' 

• 
\' lıir kaç glin evvel, İstanbul tram. 
~~larınrn scyriisefcrindcki bir inti
h llısızJıktan bahsetmiştik. Dün o 
ı,"ith şika~·ctimizin nazarı itibare a
.. ~~1i•nı g()steren bir mektup aldık. 
h·ll~nliniyetle yazılmış bulunan, ve 
lı ~. de tatmin eden hu mektubu ay
.. eıı, '\l'e memnuniyetle sütunumuza .. , ... . 
trıyoruz: 

tı 615/940 tnrihll s~yınızın 5 inci sayfa· 
l~ı:!a (Tramvaylarda İntizamsızlık) ser• 

l J ~alı fıkranıza cevnbımız: e ·~b ıtker, cena7.e geçmesi ve buna benzer 
il )(j enlerden dolayı hatların i~gal edilmesi 

~ı.?Unden geciken tramvayların bir kıs
~~;1 Seferlerini ikmal etmeden evvel geri 
l! 1

11nek mecbul'iyeti hasıl olmaktadır. 
Ub<t i 1J 0 n gaye, yolda tramvay bekl yen a-
"v ~1 fazla beldetmemektir. Bu inkıtaları 

l)lden tahmin etmek mllmkün olmadı
<! n, hattın başında tramvaya asılmış 

'lııt, tı levh nın de 'iştlrilmesi de elimiz.deki 
S le kabil değildir. Haklı olarak $er
~ mahzurun önüne geçmek oimdi-

Muharrir bu yazısında, musikideki ikiliğin mahiyetini ve 
millt musikinin bizde nasll doğabileceğini anlatıyor. 

• • 
Musikide Alafranga 
Ve Alaturka Bahsi 

Mekteplerden kovulan, konser
vatuarlardan atılan, ve An

kara radyosuna bir besleme ök. 
süzlüğü ile ancak sığınabilen Türk 
musikisi, nihayet, zayıf bir avu. 
katın himayesinde, Millet Meclisin.. 
de dert yandı. 

Fakat Meclis kürsüsünde: 
"- Ankara radyosu alafrangaya 

başlayınca. ben de radyomu sus
turuyorum!" diyen sayn mebusu. 
muz, maalesef, Milli Türk musiki. 
sinin istikbalinden ziyade, kendi 
şahsi zevkini müdafaa etmiş oldu. 
Nitekim, muarızları da, Milli Türk 
musikisinin. çenesi samimiyeti ka. 
dar kuvvetli olmıyan avukatını 
mat etmekte zorluk çekmediler. 

Maamafih, ne olursa olsun, bu 
mebusumuzun yaptığı hareketin 
verdiği faydalı bir netice vardır: 

Bu sayede, zavallı Türk musiki. 
si, bir memleket meselesi itibarı 
kazanarak, Millet Meclisine girmiş 
bulunuyor: Senelerdenberi, ikide 
birde yapılan münakaşaların ver
miş bulunduğu ilk müsbet netice 
budur. Biz, milli musiki meselesL 
nin nihavet Millet Meclisinde de 
bahis ve· münakaşa mevzuu olma. 
sını, bu derdimizin tedavisine doğ
ru atılmış bir adım saymak istiyo
ruz. 

Dün, bu meselenin en salab.i. 
yettar şahsiyetleriyle gö. 

rüştük. Şimdi sütunlarımıza geçL 
receğimiz görüşler, hükümler, mü
talaalar, teşhisler, tahliller ve te. 
menniler, yaptığımız o görüşmeler. 
de vardığımız neticenin hulasası o
lacaktır. Bu mevzuda konuşmak 
salahiyetini kazanmış bulunan o 
şahsiyetlerin müttefikan iddia et
tiklerine göre, Türkiyede, iki zih. 
niyet çarpışmaktadır: 

1 - Müfrit alaturkacılar. 
2 - Müfrit alafrangacılar. 
Müfrit alaturkacılann musiki te-

lakkileri, irticaa kadar varmakta... 
dır. 

Müfrit alafrangacılann telAkki
leri ise, milli musikimizi topyekCı.n 
inkar etmektedir. 

Bugün, milll mustkfden resmi 
bir uzaklaşma vardır: Milli musL 
ki, devletin alakasından, tama mile 
mahrumdur. 

Tereyağının mağşuşuna bile be. 
lediye memuru müdahale eder. Fa.. 
kat bir milletin en müessir gıdası 
olan musiki, hiç bir mürakabeye 
tabi değildir. 

Halbuki geçenlerde memleketi
mize gelen bir mütehassıs, Viyana. 
lı Jozef Marks: 

"- Siz Türkler, demiş, her husus
ta milliyetperversiniz. Fakat bilmem· 
neden, musiki meselesinde, milliyetper
verlikten uzak kalıyorsunuz. Bana ka

lırsa, bir milletin musiki hususunda 
milliyetperver olmaması, her hususta 
gayri milli olmasından çok daha tehli
kelidir: Çünkü milli musiki ile iştigal, 

milli izzeti neCsi takviye eder. Zevk, 
neşe vahdetini yaratır. Vatan muhabbe-

ti, bir musikinin nağmeleri içinde mün
demiçtir. Vatan muhabbetinin tekev
vünü için, mi!U cihana rabıta şarttır. 
Kaldı ki, sizler, Şark ve Garp mede

niyetleri arasında bir köprü mevkiin
dt:'siniz: Şark ve Garp nıhu, en tabi! 
imtizacını, bu köprüde yapar. Ve yer-

yüzilnün en yüksek sanat eserini de, 
bu tablt ve fevkalAde imtizaç yarata
bilir. 

"Bundan bir asır evvel, Ruslar, tıpkı 
bugün sizin içinde bulunduğunuz vazi
yetteydiler: Ve onlar da tıpkı sizin tut· 
tuğunuz yanlış yola saparak, Garp mu-

sikisine sarıldılar. Fakat bu takllt, on
lara hiçbir şey kazandıramadı: Aldık· 

lar1 netice, ne ml'mleket dahilinde, ne 
de hariçte beğenildi. Ve onlar, hem 

halkı tatmin etmenin, hem de hariçte 
bir kıymet tanınmanın çarelerini ara
dılar, köy musikllerinl ellerine aldılar. 

lik mümkün olmamakla beraber, böyle 1 
vakaların tekerrür etmemesine de gayret 
edilmektedir. 

Gidecekleri yerden evvel, bu sebeple 
tramvaydan inen yolcuların yeniden bilet 
almaları icap etmez. Ayni biletle ve di
ğer bir araba ile yollarına devam edebi
lirler. Bu ciheti de herkesin malümu ol
mak üzere tekrar tasrih ederiz. 

lstanbul Elektrik, Tramvay vo Tünel 
ltıotmılerl Umunı MUdUrlUilll 

C- Yazan: 

I Naci Sadullah 
Rlmsikorsanof'un gayretiie tutulan bu 
yol, onları, umduklarından yüksek rnu
vaffakıyetlere kavuşturdu: Senelerce 
halk oyunlarını, halk türkülerini top
ladılar. Ve neticede, beynelmilel sanat 
kafilesine yepyeni bir kıymet olarak 
katıldılar. 

·Büyük milletler beynelmilel sanat 
meydanına çıkarken, oraya kendi milli 
bünyelerinden husus! bir kıymet götü
r!lrler ve siz o meydana, bu kıymeti 
götürebilecek kadar b!lyük bir millet
siniz.: Bu neticeye kavuşmak için muh
taç bulunduğunuz malzeme, tarihiniz 
kadar zengindir. Bilmem, bu zaferi de 
kazanmak için ne bekliyorsunuz?,, 

Bize Jozef Marksın bu sözleri_ 
ni söyliyenlerin iddia ettiklerine 
gör&, memlekete getirilen müte. 
hassıslann en kıymetli mütalaala
rı, ille mütalaalarıdır. Çünkü muh. 
telif kimselerle temas etmek on. 
lar., ilk, yani hakiki ve samimi ka
naatlerini deği§tirmek, ve politika 
yapmak mecburiyetinde bırakıyo:."". 
Jozef Marks'ın yukarıya yazdığı. 
mız mütalaaları ise, bu bakımda.'1 
büsbütün kıymetlidir: Çünkü o, bu 
miitc.lblarını, tesir altına girme_ 
s!ne vakit kalmadan izhar etmiş. 
tir! 

Bu mukaddemeyi yaptıktan 
sonra, şu suali sorabiliriz: 

- Milli musiki nedir? 

En mühim nokta da, bu suale 
verilecek olan cevaptır. 

Biz Türk musikisini üç kısma a. 
yırabiliriz: 

1 - Adına, Ende'run musikisi, 
Osmanlı musikisi, Klasik Türk 
mtı5ikisi denilen Tarihi musikimiz, 

2 - Halle şarkıları, 
3 - Piyasa şarkıları. 
Klisenin, camiin, ve !\.rap musı

kjsinin tesirlerinden doğduğunu in
kar edemiyeceğinıiz klasik musiki, 
istihaleler, ıstıfalar geçir~ geçire, 
mahallileşmiş ve _ Fuzulinin, Ba
kinın kullandığı lisan kadar _ bize 
mal olmuştur. 

Fakat, nasıl Fuzulinin, Bakinin, 
Neuımin lisanını, "türkçe,, saymı. 
yorsak, klasik musikiyi, milli Tiirk 
musikisi sayamayız. 

Ve nasıl, lisanlarını bugün kut. 
!anmamak, Fuzuli ile, Baki ile, Ne
dimle iftihar duymak ve onların 
sanatlerini takdir etmek zevk ve 
hakkını bizden almıyorsa, klasik 
musikiyi, milli musiki saymamak 
ta, onun yüksek sanat kıymetim in. 
kar etmek sayılmaz. 

Biz biliriz ki, klasik musiki in.· 
kişafını tamamlamış, devrinı g~çir
mi~ bir sanattir. Fakat zinhar, bu 
hükümden, o musikiyi tamamile a. 
talım manası çıkarılmasın: Bugü. 
nün tarzı mimarisine uymaması, 

Süleymaniye camiinin kıymetini 
azaltabiliyor mu? 

Ve biz, Süleymaniya camiini 
yıkmayı aklımızdan geçiriyor mu
yuz? Bilakis, onunla miiftehiriz. 
ve hem o eserin, hem onun ben_. 
zer!erinin Üzerlerine titremekte. 
yiz. 

Fakat bugün, milli bir sanat a
bidesi yaratmak istersek Süleyına... 

·niyeyi nümune edinebilir miyiz? 

Geçen bir sanat devresi tekrar 
ba~lryamıyacağı için yaprlması ıa • 
zım gelen vazife, o eserleri, tıpkı 
Süicymaniye camii gibi, tarihi bir 
sanatin nümunesi olarak muhafaza 
etmekten ibarettir. 

Fakat milli Türk musikisine 
gelince, tutmak mecburi~ 

yetinde bulunduğumuz yol, büs. 
bütün ayrıdır. Bugün, devlet ve 
konservatuvarlar, bu mevzu ile e. 
hemmiyetle iştigal rnecburiyetin-
dedir. Bu iştigale başlarken unut
mamak mecburiyetindey1z ki, sa
nat, bütün hamlelerini h;ilktan a. 

lır. Sanatte en müterakki milletler 
bile, yeni şaheserler doğmaması .. 

nın sebC'bini, halka dönülemeyişin. 
de bulurlar. Bu hakik:ı:i idrak e. 
den her memlekette tutulan yol, 
halk danslarını, halk oyunlarını, 

toplamaktır. Ve bu, sanıldığı ka. 
dar kolay bir iş değildir. Bu vazi. 
fc?yi başarmıya uğraşanlar, onııılu 
bir Anadolu çocuğuna bır tek şar
kı okutabilmek için, bir çadırda on, 
on beş gün yaşamak mecburiyetin
de kaldıklarını söylerler. Türk köy 
lüsüne, kendi türküsünü, kumanda 
He ckutamazsınız. Onu tanımınız, 
onun ıztırabını bilmeniz, onunla 
dost olmanız şarttır. Bunun içindir 
ki, milli Türk musikisini yaratmı. 
ya, garp tekniğini kökünden kav. 
ramış bulunmak kafi değildir. Mil
li Türk musikisini yaratacak olan 
sanatkar: 

1 - Garp tekniğini, 
2 - Klasik musikimizi, halk mu. 

sjkimizi, hatta piyasa musikimizi 
nazariyat ve ameliyatile bilmek, 

3 - Yurdumuzu, bütün ruhi hu
susiyetlerile tanımak, mılli ıstıra
bımızı ve milli zevkle:-ımizi, bır 
sanatkar hassasiyetile duymak, 

4 - Ve bir kompozitör yaratı. 
lışında olmak mecburiyetindedir. 

Biz, mekteplerimizde, konserva. 
tuv~rlarımızda, bu ilk iki terbiyeyi 
verdikten sonradır ki, milli Türk 
musikisini yaratacak dehanın doğ. 
masını bekliyebiliriz. 

B u dehanın doğmasını, bu. 
günkü şartlar tçinde bek

lemek bir hayaldir. Fakat o ilk ik.i 
mezıyeti, bir çok vatanda~!ara aşı
ladığımız takdirde, o meziyetlerın 
dördünü de haiz bir sanatkar doğ. 
ması, bir zaman, hem de kısa bir 
zaman meselesidir. 

Halk türküleri, maşeri bir duy
guyu ifade ederler. Bu türkülerı, 
şahsi bir ifade çerçevesi içine sok
mak onların samimiyet ve beka. 
retlerine kıymaktır: Nitekim, bazı 
halk türkülerimizin musiki kültür
ler~ni sade garptan almış bazı kom
pozitörlerimizin elinde ;aldığı garip 
m.ıhiyet, bu hakikati acı hır şekil. 
ı:ic ısbat etmektedir. 

Evvela, halk şarkısında sanat a
ramc;mak mecburiyetindeyiz. Halk 
sarkisile sanat musikisi, biribirle_ 
rlnden tamamile ayrı §eylerdir. Sa. 
nat musikisinde, şahsiyet esere kıy_ 
met katar. Fakat halk şarkısında 
şahsiyet, eserin ruhuna ve güzelli. 
ğine zarar verir. Halle şarkısrnıa 
kıymeti, kollektif duyguları ifade 
etmesindedir. Onun havası içinde 
yaşayıp, halk duygusunu ifad~ et. 
meııın yolunu bulacak olan sanat
kardır ki, milli Türk musıklsini 
yaratacaktır. Çünkü halk escrlerlll
de, bu hususiyetin mevcudiyetidir 
ki, büyük sanat eserlerinin ve do. 
lay;sile milli musiki ekollerinin 
doğmasına yol açar. 

Bütün bunları yapmadığımız tak
dirde, milli bir musikiye sahip ol
mak ümitlerine veda etmek mec. 
buriyetindeyiz. İtrının kaftanın. 
dan frak biçmiye çalışanlara halk, 
fiilen cevap vermektedir. 

"Gramer mi lisandan, yoksa li. 
san mı gramerden doğar?" suali. 
nin cevabı çoktan verilmiştir: 

Nasıl gramer lisandan doğarsa, 
musikide de, melodi kaideden de
ğil, kaide melodiden çıkar. Bunun 
aksini iddiaya kalkışanlar bütün 
bir milletin ruhuna muhalif dav
ranmıya çabalıyanlardır. Bu yol, 
hele Türkiyede, büsbütün çıkmaz.. 
dtr. Çünkü dünyanın hiçbir yerin. 
de, halk, kendi melodilerine Turk 
halkı kadar sonsuz bir aşk ve sa.. 
dakatle merbut değildir. Garp mu. 
sikjsinin en üstün eserlerine, piya.. 
sa musikisinin en kötü eserlerini 
bile tercih edişi, bu merbutıyetin 
en bariz delilidir. Zavallı Türk mu
sikısi. bugün, kendisine gösterilen 
resmi ihmale karşı son barikatını 
meyhane sahnelerinde kurdu. Ve 
halk. kendi ruhunun öksüz kalan 
sesini dinlemenin zevki arasında. 

sürünen bir sevgili feryadı duy .. 
manın ıstırabını de çekiyor. 

Garp cephesindeki harekatı idare eden General Georgea 
( Lord Gort ile Gene1·al Gamelin arasında) 

Müttefik Orduyu 
idare Eden 

General 
Harbi kazanmak veya kaybet

mek, bugün bir adamın elin. 
dedir. 

Müttefiklerin harp planlarını Ge. 
neral Gamlen yapıyor. Fakat bugün 
ordular hareket halindedir. Ve iş 
nazariyattan tatbikata geçti. Gamle
nin plfınlannı tatbika memur olan 
adam da, General Georges'tur. Bu 
General Georges kim mi? 

General Georges, tam manasiyle 
bir Fransızdır ve Fransanın bütün 
ordularını yürütecek bir adamdır. 

Napoleon Korsikalı idi, Foch, 
Basklardandı. Weygand Brükselde 
doğmuştur. General Georges ise Li.. 
mousin'in Theillay köyünde doğdu. 
Babası jandarma çavuşu ve büyük 
babası demirci idi. Çiftçi evladı olan 
Ge~rges'un, çiftçi bir millete kuman. 
da etmesi gerektir. Çünkü toprak 
Fransanın kuvvetidir. 

(64) e varan yaşı onun karakterini 
bir çok şeylerle besledi: Ananeper
verlik, inat, dostluk, vefd ve intikam 
gibi! 

Yugoslavya hükümdarı Kral A
leksandr'ın Fransayı ziyareti sıra
sında Gerreral Geoıı;?eS Kı<alın yahı 
başında idi. Katil Clemens Petrus 
Kaleman Kral Aleksandr ile M. Bar. 
toyu vurduktan sonra silahını Gene. 
ral Georges'a çevirmiş, ateş etmiş ve 
kurşunlarını göğsüne ve koluna isa
bet ettirmişti. 

Onun o gün kurtulması karısının 
bir hareketine bağlı idi. Karısı, o gün 
nişanlarının iyi durmadığına dikkat 
etmiş, bunları düzeltmek için yeni
den dikmişti. Bu sayede kalbe doğru 
yol alan bir kurşun, Generalin taktı. 
ğı Yugoslavya salibine takılmış ve 
ileri gidememişti. Hala bu salibin bir 
parçası onun kaburga kemikleri ara. 
sındadır. 

General Georges, beş ay tedavi 0-ı 
lundu ve bu sırada Fransa düşman. 
larından intikam almayı kafi dere. 
ccde düşündü. 

General Georges'un bir vasfı da 
topn .. k sevgisidir. Onun bir dostu, 
Londrada yaşıyan işsiz bir aşçıdır. 
General iki ay önce bu eski dostuna 
yazdığı mektupta diyor ki: 

"Aziz Louis; 

Ren nehrinde balığa ~ıktrğımız 
günler hafızamda ne kadar canlı ya. 
şıyor. O zaman çocuktuk ve ikimiz 
Orlel!n Kontunun şatosuna kadar yü.. 
rür, kardeşlerin Gaston ve JozeI ile 
bırlikte köyün demircisi ile görüşür, 
kendimizi büyümüş adam s:ınatat 
kahvede otururduk .• 

Bütün bunlar uzun bir zaman ön. 
ce geçti. Artık 64 yaşındayım. Çok 
şükür ki, yeni nesil yetişiyor. Sen 
Sir'den henüz çıkan büyük oğlum 
Paul'ün iki çocuğu var Büyük kızım 
Elizabeth, harpte "h:ıstabakıcılığıwa
pıyor. Diğer oğlum da demiryollann.. 
da çnlışıyor. Küçük kızım hekimdir." 

General Geotges, askerliği çok 
biıyük üstadlardan öğrendi. 

Veygand, Lyautey, Petain v~ Foch 
bunlar arasındadır. Bunların hepsi 
de geçen harp sırasında General Ge. 
orges'u takdir ettiler. 

General Georges, vazifesini yaptık 
tan sonra Fontainbleau'deki evine 
döner. Kapının üzerinde üvey kızının 
adı y&zılıdır: Mme Valentin ve bu.. 
nun altında kurşun kale~le yazılan 
şu iki kelime göze çarpar: "General 
Georges" 

Fakat Genl!ral Georges, artık cep.. 
hededir ve kim bilir ne zaman evi. 
ne donebilecektir. 

LOKMAN HEKAMtN öGOTLERİ 

TAZE Mi, 
Haftada iki giin herkesin balık 

yemesine bizim denizlerden 
çıkarılabilen balıkların yetişcmi
yeceği anlaşılıyorsa da siz isterse. 
niz hergün -hem de etle birlik. 
te- balık yiyebilirsiniz. 

Ancak alacağınız balığın mutla. 
ka taze olması şarttır .. 

Bazıları balığın ta7.e olup olma. 
dığını anlamak için kokusuna ba
karlar. Vakıa kokusu fena olan ba
lık pek ziyade bozulmuş demek
tir. Fakat balık kokmadan da bo. 
zulmuş olabilir. 

Onun taze olup olmadığını an. 
laınak için kokudan zi;yadc man. 
:ı:arasına dikkat etmelidir. Taze 
balığın parlak bir manzarası var. 
dır. Balığa daha dokunmadan yal
nız görüniişü bir canlılık ifade e
der. Rengi hem güzel, hem de par. 
lak görünür. Derisinin üzerinde 
pulları tamam, hiç bozulmamış o
lur ... Balığın tazeliğini gösteren bu 
parlak manzara, balık daha kok. 
mıya başlamadan, kaybolur. O 
manzaranın kaybolması balığın 
bayatlamıya haşlaması demektir. 
Ondan dolayı, yalnız kokuya emnL 
yet edilemez. 

Balık meraklıları, tazesini an
lıamak için, balığın gözlerine ve 
kulaklarına bakarlar. Bu usul de 
kokusuna inanmaktan daha emni. 
yetlldir. Taze balığın gözleri par
lak ve dışarıya doğru cıkık olur. 
Göziiniin bebeğine dikkat ederse. 
niz o da. taze balıkta geniş olur. 
Siyah bir delik gibi olan göz behe
finin etrafında san halkayı ayırt 
etmek kolaydır .•. Taze bahhn ku. 

BAYAT MI? 
' fakları da güzel kırmızı renktedir. 
Fakat balıkçılardan bazıları bayat 
balığın kulaklarını boyamakta ku. 
sur etmezler. Bunu ayırt etmek ta
bii kolaydır: Parmağınızı kulağın 
üzerine sürünce ... 
Karnı açıhnca barsaklannın 

rengi de parlak göriinür. Gene hiç 
kokusu olmaz ... Taze balığın eti de 
kesilince parlak, sedef e:ibi ve ko. 
kusuzdur. 

Balığın bayat olduğunun alamet. 
leri: 

Rengi donuk, kirli, taze balıkta 
parlak g(iriincn deri ve üzerindeki 
pullar mikroı>ların tesiriyle çirkin 
bir manzara alır. Balığın üzerine 
dokunulunca iizerindeki bulaşık 
maddeden parmaklar kayar . 

Balık bayatladıkça gözleri çu. 
kura gider, parlaklığı kaybolur. 
Ba~·at balığın göz bebeği ayırt edi. 
lemez. 1 

Kulaklarındaki parlak kırmın
hk ta kaybolur, yerine kurşun ren. 
ginde bir siyahlık gelir. 

Bayat balığın karnı bazılarında 
kendi kendine patlar ve tabii fena 
bir koku çıkarır. Fakat bayatlığı 
o dereceye varmadan hile. halığın 
karnı iİ7.erinde leke bulunursa o. 
~un taze olmadığına hiikmedilebi. 
lır ... Bayat balık elle tutulunca yu. 
muşak ve gevşek gelir. Üzerine 
parmakla basılınca yeri kalır. Or
tasından tutulunca ikiye hiikiilür. 
Karnı açılınca da harsakları arhk 
parlak değildir ... Karnı acılnıadan 
balığın üzerine bir bıçağın ucu ha 
tırılınca -bilhassa torik balığın: 
da- fena kokusu meydana çıkar. 
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nın kendi ineklerinin sütü ile hu
susi surette yaptırdığı ve hiç bir 
yerde bulunmıyan T EREYAG ve 
PEYNiRLERi, halis SÜT ve AY· 
RANI, birinci URFA ve TRAB· 
ZON YAGLARI, ZEYTINYAG, 
8ANDÖVIÇ ve 808iZLERI, SA· 
LAMLARI vesaire ile meşhur 

GAZI ANTEB'in BAKLAVASI 
da pek nellstir. 

'r 
Yavrunuz, Saadetsnizdir ••• 

1 

RADYOSU u 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

f E R RA NT 1 
ismini taşıyan her ahize ve teferruatı, 
dünyada bulunan en hassas temiz ve 
sağlam maddelerden yapılır. Dünyada 

bunlardan daha hassas, temiz ve sağlam maddeler bulunması 
mümkün olduğu zaman bunları kendi cihazlarında ilk kulla
nacak müessese şüphesiz ki FERRANT1 'dir. 

FERRANTI AHIZELERININ 
İşçiliği ise, en yüksek ve fenni işçiliktir. 

FERRANT I LiMiTED 
MOSTON - MANCHESTER 

Umumi Türkiye Mümessilliği : 

tJ. STEFANIDIS ve S. SIGALAS ŞlrtlCETI 

Bahçekapı, Tramvay Cad. 
No. 23 - 25 

Telefon : 21224 

M. Derviı Uğur 

!-----------------, _____ _ 
1 

Pul Meraklılarına 
, Tilrk pulları kataloğu 1940 ilAvesi, 
1 bu ayın sonunda intişar edecektir. 

AlAkadar olanların sarih adreslerini 
bildirmeleri rica olunur. 

Nuaret Pulhan 
İstanbul - Beyollu 

(

• Dr. Horhoruni • ] 
Hastalarını akşama kadar Slrkecıo 

Viyana oteli yanındaki muayeııeha 
"' .. ''""'" .................. ~ ..,. .. ,,.f,,., . 241 :'4 

ı - - 1 
Ticari muhasebeye vlkıf, Daktiloyı. 

iyi yazabilecek, Askerlilir.i yapmıc 

Bir Genç Aranıyor 
Talip olanlar kendi el ya:ı:.ılan De 
tercüme! hal, varsa boruervls suret
leri ve bir Fotografı ile 1513 posta 
kutusuna 22 Mayısa kadar müracaat 

edebilirler. , ______ _ 
1 t LAN 
' Zıraat bankasına yatırdığım paraya 1 

alt 22015 - 3261 sayılı 209 liralık vadeli 
tasarruf bonosunu kaybettim, yenisini 
çıkaracağımdan eskıslnin hükmü yoktur. 
Kartal Meıell Ayazmada 8 No. da kiracı 

Eut Göler 

Galata, Vouvoda Caddeai !\'o. 38. Tel : 19302. Anadolu Vilayetleri için Acentelik verilir. ................................. "" l 

-,ahibi ve Nt>şrivat Mfütfi r ü H aJil 

LOtfi OÖRUONt 'V 

Gazet•rilik v. l'llf'Srint 1 L . Ş 
Ba.:ı l dıı!'ı vrr f AN mıırhıutcı 

Modayı takıp eden her asrı kauın ıç.n xı)meUı taş.arıJ:e ne netıs işleme. 
aile hakikaten nazan dikkati celbeden böyle bir harikulade "SiNGER,. 
saate sahip olmak adeta bir saadettir. Fevkalade güzel ve zarif olan bu 
"SİNGER., saatleri en müşkülpesentleri dahi tatmin edebilir ve bütün 
bu meziyetlerinden maada saatlerimizin on beş senelik bir müddet için 
veltv müşterinin mes'uliyetinden olsun her türlü arızaların müessese. 
mh: tarafından hiçbir ücret alınmaksızın tamir olunacakları garanti 
edilmiştir. 

No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 5on lira 1 
- Emsalleri gibi on bet sene garantilidir. -

la-'• .. •- -'iklc .. t: SİNGER SAAT Mabzası - istanhul Emiııönii 
....................................... llllii 

LJevlet Demiryolları ve Liman!an işletme U. idaresi ılanları 

Hububat ve Un Nakliyatına Tenzilat 
Hububat un ve diğer zahlrelere mahsus 9 No. lu tari!e üzerinden hububat 

un naklıyatıda aynca tenzllAt yapılmıştır. 

Tarifenin bazı münasebetlere alt ücretleri dellşilrilrniştir. 

Bu husustaki tarife 18/6/940 tarihin den itibaren tatbik edilecektir. Fazla taf-
t için istasyonlara müracaat edılrnelidir. (2334) (4096) 

* .. 
Mensucat fabrikalarından döküntü halinde çıkan, "iplik, kıtık vesair mensu

cat kırıntıları ile kıtık halindeki pamuk kırıntıları., tam vagonla nakledilmek 
ere en az. vagon tonajının yarısı üzerin den ucret tediye edilmek sartile tenzll4t 

,.ptlmı$tır. Fazla ta!sillt içın istasyonlara müracaat edilmelidir. (2338) (4095) 

* Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif takatte 10 adet iki kutuplu ıont mu-
l&it&Zllıh otomaUk yallı plter 5-8-940 Çarpmba l(lnü aaat (15) on beşte Haydar-

184& Gar binası dahilindeki Komiayon tarafından kapalı zarf usulile satın alına· 

'Bu ile lfrmek isteyenlerin 118 Ura 25 kunışluk muvakkat teminat. kanunun tayin 
vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni l(ln saat (14) on dörde kadar 
yon Relılıline vermeleri llzımdır. 
ı,e ait ıartnameler Kom117ondan parasız olarak datıtılrnaktadır. (4002) 

......................................... , 
Devlet Denizyolları lıletmesi 

Umum Müdürlüğü ilanları 
18 Mayıs Bayramı mlin•sebetile yapılacak ilive seferleri 

11 Mayıs 940 pazar l(lnü uat 10 da Kadıköy Stadında yapılacak Spor 
)"l'amı t6renlne lfdeceklere kolaybk olmak üzere köprüden Kadıköyüne kal- 1 

8.30, 9 00 ve 9.30 esas seferlerine UAveten 8.45, 9.15 ve 9.45 de munzam 
;-·rPrı ,_ tah ık edılecektir. 1 

i1ş ın de törenın hitamına rast lıyacak saatlerde keza Kadıköyünden j 
•••ye•esa•s•se-fe.rl•er•e-ill•v•e•ten••m•unza••mll!lllı•et~e·rle•r •k•a•kl•ın•l•a•ca11k•tı·r·---(•4•10•7•) ,, 

1-J AL t l SEZErt 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni möbleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmektedir. Bir defa mallarımızı görmeniz men
faatiniz iktızasındandır. Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi 

No. 7 Tel: 21632 ............................................... 

// 
/ . 
\. .... . 
~ 

Cazip ve sehhar kadın güzellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. 

İNGiIJz KANZUK ECZANESi BEYOOLU, tsTANBUL 

1 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi: tabiatın trpkı bir yavru Kfbi sine. 
sinde yetlştirdiii saf ve normal ~da ile mi.imkündür. Her anne tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudret güzelli(;"indcn istifadeyi geri bırakma· 
malıdır. 

ÇAP A MARK A 
Müıtahzaratında bu huaa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

SAÇ OÖKÜLllESİNI 
ÖNLER 

.~"' 

KAŞIN0TIYI KE~.ı~-
KEPEKLERDEN 
E~ER BRAKMAZ 

1 1 ~ .· .... ·•1tı.1-P .. ,.: . .. 

POKER 
Traş bıçaklarında 

Hiç zam yapılnıamı tır. 
Piyasamızda dalına mevcuttur. 

8 antrt ........... ~-~~..=;_:::~-------· 
Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanrarma 
karfl pyet teairlidir. Barsak solucanlanmıı. büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacah tehlikeler göz önüne alınarak solucan butalıklannda buna 

kullan malan faydalıdır 

Heklmlerımıze ve halknnıza tavsiye edilen bu 
mOstahzar her eczanede bulunur .. 

l<utuau 20 kuruştur • 
. .... _, V .1...:.la• .- - •l•••Af>•l• I ... , ... ,. D--- ılı- •••ol-. 

TUZLA iÇMELERi 
1 Haziranda açılacak ve trenleri de işli~ktir. 


